ملخص بحث
آثار االتفاقيات الدولية على األسرة السعودية
الباحثة :ميمونة بنت محمد بن علي الوشلي
الباحثة :هند بنت ناصر الشمالي
أهمية البحث وحيثياته:
إن المتتبع لمطالب األمم المتحدة التي تدعو لها في الوثائق ،واالتفاقيات الدولية يجد أن ُج َّل ما
ورد فيها يتفق على أهميته العقالء ،وال يتردد في التعاون لتحقيقه الخيرون ظاهريا ،لكن عند
التحقيق ،والبحث نجد أنها مطية لصبغ العالم بصبغة ُمؤسسي األمم المتحدة وواضعي ميثاقها؛
ألن المعايير ،والمفاهيم ،والمصطلحات الفكرية الموهمة ال تخرج عن مبادئ مؤسسيها
ومعتقداتهم.
ومن هنا جاءت أهمية البحث ،وسيركز على تتبع أهم مطالب االتفاقيات الدولية التي كانت
المملكة العربية السعودية طرفا فيها ،والوسائل التي استخدمت لتنفيذ هذه المطالب ،ومن ثم
توضيح أثرها على تغير األسرة السعودية.
أهداف البحث:
إبراز أهم المؤثرات العالمية على تغير األسرة السعودية.
-1
عرض أهم الوسائل في التأثير على األسرة السعودية.
-2
تتبع اآلثار المترتبة على تطبيق بنود االتفاقيات الدولية.
-3
المنهج العلمي للبحث:
سيعتمد البحث على منهجين هما المنهج التاريخي والمنهج النقدي وذلك باستعراض أبرز
االتفاقيات الدولية ودراسة الوسائل المتبعة لتنفيذ ما جاء فيها ،ومن ثم تتبع آثارها الحالية على
األسرة في السعودية.
أدوات جمع البيانات للبحث (إن وجدت):تقارير األمم المتحدة باللغتين العربية واإلنجليزية.
خطة البحث:
يحتوي البحث على مبحثين:
المبحث األول :المؤثرات العالمية على األسرة "االتفاقيات الدولية نموذجا" ،وتحته مطلبان:
المطلب األول :أهم االتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل.
المطلب الثاني :اآلليات والوسائل لتنفيذ االتفاقيات الخاصة بالمرأة والطفل.
المبحث الثاني :أهم آثار التغيرات العالمية "االتفاقيات الدولية" على األسرة.
نتائج البحث :
 إظهار الموقف الشرعي الصحيح تجاه األسرة ،من خالل اعتماد ونشر المواثيق اإلسالم
المبينة لحقيقة األسرة في اإلسالم ،كوثيقة حقوق المرأة وواجباتها في اإلسالم ،ووثيقة
األسرة في اإلسالم.

 ممارسة ضغوط شعبية قوية على وسائل اإلعالم المختلفة التي تقوم بالترويج لبعض
األفكار واألجندة والمصطلحات األممية ،وفي المقابل توعية شعبية بخطورة االتفاقيات
الدولية على األسرة.
 استشراف مستقبل األسرة السعودية في الجانب االجتماعي في ظل تطبيق بنود
االتفاقيات الدولية ،والسعي لتوجيه الجهود للتقليل من آثار التغييرات السلبية على
األسرة بالتمسك بالتحفظات التي وضعتها الحكومات اإلسالمية عند التوقيع على
االتفاقيات الدولية.









عمل دورات تدريبية لإلعالميين ،وللدعاة ،وللقيادات المجتمعية للتوعية باالتفاقيات،
والتوعية بموقف اإلسالم تجاه األسرة.
تفعيل دور وزارة الشئون االجتماعية للقيام بدورها تجاه األسرة المسلمة ومتطلباتها،
والمطالبة بالتأكيد على دور المرأة الريادي في بيتها ،وإبراز ذلك من -جهتها -إعالميا
إلعالء قيمته.
تقوية الشراكة بين جمعيات الزواج ورعاية األسرة والمراكز البحثية المتخصصة في
االتفاقيات.
المشاركة الفاعلة في المنظمات التي تخدم األسرة في الداخل والخارج ،كالرابطة
العالمية للمنظمات النسائية اإلسالمية .
التعامل مع قضايا األسرة بدور إيجابي ،بحيث ال يكون الدور مقتصرا على الدفاع
وردود األفعال ،وإنما مبادرات في دعم قضايا األسرة.
تأسيس أكاديميات وإقامة برامج للتوعية بأحوال األسرة تقوم بتخريج مرشدي أسرة
على أسس شرعية وعلمية.
إقامة دورات تدريبية للتوعية بفقه أحوال األسرة في اإلسالم.
تدريس ميثاق األسرة في اإلسالم في مناهج التعليم في جميع مراحل الدراسة لتأصيله
في نفوس األبناء.

ملخص بحث
فاعلية التدين والقيم الروحية في استدامة السعادة الزوجية
د .فضيلة قرين
مديرة قسم الشؤون االجتماعية واألسرة ،إدارة الشؤون الثقافية واإلجتماعية و شؤون األسرة
منظمة التعاون اإلسالمي ،جدة ،المملكة العربية السعودية

أهمية البحث وحيثياته:
تعتبر السعادة الزوجية مطلبا فطريا ومقصدا إنسانيا وشرعيا نبيال ،وتمثل المادة الدسمة لشبكات
التواصل اإلجتماعي في مجتمعاتنا المعاصرة  ،كما أنها الحديث األكثر رواجا وتجارة في
قنوات اإلعالم .ونظرا للبس الذي يحيط بمفهوم الحب والعشق والسعادة ،والخلط الذي يعانيه
المتزوجون والمقبلون على الزواج في المجتمعات اإلسالمية ،أصبح من الضروري معالجة بنية
المفهوم في ضوء الدراسات العلمية الحديثة التي تثبت إيجابية آثار القيم الروحية والتدين يشكل
عام على فاعلية العالقة الزوجية ،والتي تعتبر العبادة والقيم الروحية إحدى آليات تنمية العالقة
الزوجية والتواصل األسري وتحصيل السعادة ،وتؤسس أيضا لمعادلة السعادة الزوجية
وارتباطها الوثيق بعنصر الصحية في الحياة الزوجية .وتشير نتائج تلك الدراسات في مجملها
إلى أن الحرمان الروحي في الحياة الزوجية سبب لتالشي السعادة الزوجية الحقيقية ،بالرغم
بعض البهجة والسرور ،ومشاعر قوية هي أقرب ما تكون إلى الشغف العاطفي ،وغالبا ما
تتصف باآلنية و تزول بزوال المؤثرات المباشرة .إن الترويج للحب والسعادة بعيدا عن القيم
الروحية واألخالقية ال يخدم األسرة ،بل إن مؤسسة الزواج في المجتمعات اإلسالمية في حاجة
إلعادة بناء واستدامة الميثاق الروحي في الزواج لتحصين مستقبل الزواج واألسرة في مواجهة
تحديات العولمة .وبذلك تكون إشكالية هذه الدراسة تحرير مفهوم السعادة الزوجية الحقيقية،
والفروق الجوهرية بينها وبين المشاعر العاطفية الكثيرة و المتلبسة بنفس المسمى ،وتوظيف
آليات تعين على استعادة واستدامة السعادة الزوجية ،وبالتالي تحقيق السعادة وتحصين مؤسسة
األسرة .ويسهم البحث في تأسيس مرجعية معرفية ومفاهيمية تثري الدراسات القائمة حول بناء
األسرة المسلمة ،كما أن هذه الدراسة إضافة لألبحاث

الميدانية في إطار دور التدين في استدامة السعادة من منظور إسالمي ،وبديال ومرجعية في عالم
القيم األسرية العالمية.
أهداف البحث  :إن الهدف الرئيس من هذا البحث هو بناء إطار معرفي ومفاهيمي للسعادة
الزوجية المستديمة يعتمد على القيم اإلسالمية،وتصب األهداف الجزئية التالية في هذا اإلتجاه.
 .1بيان مفهوم السعادة الزوجية والحب الحقيقي ،والفرق بينها وبين الشغف العاطفي
والجنسي من وجهة نظر البحث العلمي .ويعمد البحث للمقارنة بين هذه المفاهيم في
المسيحية واليهودية خاصة ،وأن المؤسسات الدينية العالمية تعمل على إحياء دور التدين
في تحصين األسرة والزواج.
 .2العالقة بين السعادة وصحية العالقة الزوجية.
 .3اإليمان باهلل كآلية فاعلة في استدامة السعادة الزوجية.
 .4العبادات واستدامة السعادة الزوجية.
 .5عالقةالقيم الروحية بالسعادة والوالء في الحياة الزوجية .
 .6آليات توظيف القيم الروحية فيالتعامل مع الخالفات الزوجية والطالق.

المنهج العلمي للبحث وطرق جمع المادة العلمية:
يتبع البحث المنهج الوصفي واالستنباطي بيان عالقة القيم الروحية والتدين واستدامة السعادة
الزوجية ،كما يعتمد البحث المنهج النقدي والتحليلي في مناقشة األدلة وإثبات العالقة بين التدين
والقيم الروحية والسعادة .ومن أجل إجالء فكرة استدامة السعادة الزوجية ،توجب أيضا إجراء
بعض المقارنات الضرورية في ضوء بعض التجارب العالمية الناجحة في هذا الميدان.
ويعرض البحث أيضا ألدلة ميدانية من ممارسة التدريب على السعادة الزوجية كنماذج تطبيقية
توضيحية.

خطة البحث:
يتكون البحث من العناصر التالية:
 .1مقدمة البحث.
 .2مفهوم السعادة الزوجية .
 .3الفرق بين الحب والشغف العاطفي .
 .4الفرق بين الحب والشبق الجنسي .
 .5عالقة السعادة بصحية العالقة الزوجية .
 .6العالج الروحي للزواج :استعراض تجارب مسيحية ويهودية.
 .7توظيف اإليمان باهلل تعالى كآلية في استدامة السعادة الزوجية .
 .8توظيف العبادات في رفع واستدامة السعادة الزوجية .
 .9القيم الروحية واستدامة السعادة الزوجية .
 .10توظيف القيم الروحية في إدراة الخالفات الزوجية والطالق.
نتائج البحث.
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 .12خاتمة .
 .13قائمة المصادر والمراجع.
نتائج البحث :
 .1وضوح البناء المفاهيمي لمفهوم السعادة الزوجية .
 .2وضوح العالقة بين التدين والتمسك بالقيم الروحية واستدامة السعادة الزوجية .
 .3وضوح كيفية توظيف التدين والقيم الروحية كاستراتيجية إلدارة الخالفات الزوجية.
 .1إثبات عالقة صحية العالقة الزوجية بالسعادة.
 .2إقتراح حلول علمية الحتواء األزمات العاطفية داخل وخارج الزواج.
 .3اإلستفادة من الممارسة الميدانية في توظيف التدين في عالج العالقات الزوجية
واحتواء الجفاف الروحي والعاطفي في الحياة الزوجية.

ملخص بحث
الخيانة الزوجية عوامل وحلول إجرائية الباحث :محمد بن عمير القرني
أهمية البحث وحيثياته:
 -1التوصل إلجراءات تمكن المرشدين األسريين من التعاملل ملم مشلكال النياالل الةوجيلل ةم،ايلل
تسللا د المسترشللدين اللا التعامللل مع،للا ةمو للو يل تسلل،ى اللق ال للا

اللا اسللت رار األسللر

واستمرارها .
 -2النروج ةتوصيات تس،ى اق رام ك اء المرشدين األسريين اميًا وم،اريًا اق التعامل مم مشكال
النياال الةوجيل .
أهداف البحث:
 -1التعللرع اللا ال للروص اللق تصللورات المرشللدين األسللريين لجوااللة النيااللل الةوجيللل وا ًللا
لاتنصص .
 -2التعرع اا ال روص اق تصورات المرشدين األسريين لجوااة النياال الةوجيل وا ًا لامؤهلل
.
 -3التعرع اا ال روص اق تصورات المرشدين األسريين لجوااة النياال الةوجيل وا ًا لساوات
النةر اق مجال اإلرشاد األسري .
 -4التعرع اا ترتية جوااة النياال الةوجيل سة أهميت،ا لدى المرشدين األسريين .
 -5التوصل إلا طرص إجرائيل لاتغاة اا مشكال الوقوع اق النياال الةوجيل .
المنهج العلمي للبحث:
اتةم الةا ث اق هذه الدراسل الما،ج الوص ق الذي ي،تى ةوصع مشكال النياال الةوجيل
وص ًا دقي ًا ودراسل الجوااة االجتما يل والا سيل والجاسيل المؤديل ل،ا .
أدوات جمم الةيااات لاة ث (إن وجدت) :استندى م ياس النياال الةوجيل من وج،ل ا ر
المرشدين األسريين  :إ داد الةا ث .
خطة البحث:
 -1تجميم اإلطار الا ري والدراسات الساة ل .
 -2تصايع المعاومات و ر ،ا اق إطار ا ري ما ى .
 -3استعراض الدراسات الساة ل والتعايق اي،ا لارةط ةيا،ا وةين الدراسل ال اليل اق

وء

األهداع العيال األدوات .
 -4ارض ال روض ا تمادًا اا استعراض اإلطار الا ري وتساؤالت الدراسل وأهداا،ا.
 -5ةااء أدا الدراسل ل ياس جوااة النياال الةوجيل من وج،ل ا ر المرشدين األسريين ةاا ًء
اا استعراض دد من الدراسات والمراجم العاميل ذات العالقل .

 -6تطةيق األدا وتص ي ،ا اا العيال االستطال يل لت اين الم ياس .
 -7تطةيق األدا

اا العيال األساسيل لإلجاةل اا اروض الدراسل .

 -8اإلجاةل اا ال روض من نالل الت ايل اإل صائق ةالوسائل المااسةل .
 -9استنداى أسالية المعالجل اإل صائيل وا ًا لارةمل اإل صائيل لاعاوى االجتما يل ( .) spss
 -10كتاةل رض ت صياق لنطوات الة ث وما،جه وأدواته واتائجه وما أس ر اه من
توصيات ومرا ا األصول ال ايل اق ترتية م توياته والتوثيق .
نتائج البحث :
 . -1ال توجد اروص ذات داللل إ صائيل ةين المرشلدين األسلريين الق تصلورات،ى لجواالة
النياال الةوجيل وا ًا لاتنصص .
 -2ال توجد الروص ذات دالللل إ صلائيل ةلين المرشلدين األسلريين الق تصلورات،ى لجواالة
النياال الةوجيل وا ًا لامؤهل.
 -3ال توجد اروص ذات دالللل إ صلائيل ةلين المرشلدين األسلريين الق تصلورات،ى لجواالة
النياال الةوجيل وا ًا لساوات النةر ةين المرشدين ذوي النةر (  ) 5 : 1والمرشدين ذوي
النةر ةين

(  ) 10 : 6كما أاه ال توجد اروص ذات داللل إ صائيل ةلين المرشلدين

األسريين اق تصورات،ى لجوااة النياال الةوجيل وا ًا لاساوات النةلر ةلين المرشلدين ذوي
النةر (  ) 10 : 6والمرشدين ذوي النةر أكثر من  10ساوات وقلد جو دجلدت الروص ذات
داللل إ صائيل ةين المرشدين األسريين اق تصورات،ى لجوااة النياال الةوجيل وا ًا لساوات
النةر ةين المرشدين ذوي النةر (  ) 5 : 1والمرشدين ذوي النةر أكثر ملن  10سلاوات
اد مستوى داللل . 0.05
-3ال توجد اروص ذات داللل إ صائيل ةين المرشدين األسريين اق تصورات،ى لترتية أهميل
جوااة النياالل الةوجيلل

يلث ات لق أالراد العيالل الا ترتيلة الجواالة الق أهميت،لا الا

التوالق  :الجااة االجتما ق الجااة الا سق الجااة الجاسق .
-4تى التوصل إلا اول إجرائيل لاتغاة اا مشكال الوقوع اق النياال الةوجيل .
الةا ث  /م مد ةن مير ةن صالح ال راق – جمعيل المود النيريل لإلصالح االجتما ق ةجد

نموذج ملخص بحث
الطالق بين العقد والدخلة من وجهة نظر المطلقين والمطلقات في محافظة جدة
د .على أل درعان د .عبد هللا الطارقي
أهمية البحث وحيثياته:
تكتسب الدراسة أهميتها من كونها تمس حالة أسرية تستدعي التصدي من قبل الخبراء وهي
وقوع الطالق في فترة بين العقد والدخلة ،فهي حالة تقتل البناء األسري في أول لحظات
استبشارنا ببنائه ،وتكتسب أهمية من حيث كونها أخذت عينتها ميدانيًا في ردهات المحكمة.
أهداف البحث:
 .1معرفة خصائص المطلقين والملطلقات.
 .2تحديد أسباب ظاهرة الطالق بين العقد والدخلة.
 .3اقتراح البرامج والمشاريع لمعالجة هذه الظاهرة وسبل منعها؛للوصول إلى االستقرار
األسري.
المنهج العلمي للبحث:
استخدام المنهج الوصفي المسحي؛وذلك ألن "المنهج الوصفي يعتمد على دراسة الواقع أو
الظاهرة محل الدراسة ،ويقوم بوصفها وصفا ً دقيقا ً ومعبرا ً عنها تعبيرا ً كافيا ً ،حيث يصف
ويوضح خصائصها الكمية والنوعية"
أدوات جمع البيانات للبحث (إن وجدت):
قام الباحثان بتطوير استبانة بهدف تحديد أسباب ظاهرة الطالق بين العقد والدخلة من وجهة
نظر المطلقين والمطلقات ،في الفترة بين العقد والدخلة ، ،ولقد احتوت االستبانة في صورتها
النهائية على جزأين رئيسيين ،هما:
الجزء األول:عبارة عن البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة
الجزء الثاني :األسباب المؤدية للطالق بين العقد والدخلة:ويتكون من ( )32عبارة
مجاالت الدراسة:
 .1المجال المكاني :محكمة الضمان و األنكحة بجدة
 .2المجااللبشري (عينةالدراسة) تم توزيع ( )200استبانة على المطلقين والمطلقات
المراجعين لمحكمة الضمان واألنكحة بجدة ،وكانت االستبانات المستردة ( )180استبانة ،تم
استبعاد ( )16استبانة منها؛ لعدم اكتمالها ،وبذلك أصبح عدد االستبانات المكتملة والجاهزة
للتحليل ()164

 .3المجال الزماني1435 :
خطة البحث:
تم إعداد أدبيات الدراسة واإلطار النظري ومراجعة الدراسات السابقة ومن ثم تم بناء أداة
الدراسة وتم حساب صدق االتساق الداخلي بحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل
عبارة والدرجة الكلية لالستبانة ،وتم التأكد من ثبات االستبانة من خالل حساب ثبات االتساق
الداخلي للعبارات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ ،وبلغت قيمة معامل الثبات الكلي لالستبانة
( ،)0.87وتشير هذه القيمة العالية إلى صالحية االستبانة للتطبيق ،وإمكانية االعتماد على
نتائجها ،والوثوق بها ،واستخدمت األساليب اإلحصائية التالية :التكرارات والنسب المئوية،
والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.

نتائج البحث:
أن أغلب أفراد عينة الدراسة من المطلقين والمطلقات أعمارهم (من  26إلى  30سنة)،
بنسبة (.)%45.1
أن أغلب أفراد عينة الدراسة من المطلقين والمطلقات جنسيتهم (سعودي) ،بنسبة
(.)%82.9
أهم أسباب الطالق بين العقد والدخلة من منظورهم الشخصي هو تدني مستوى معرفة
األحكام الشرعية المرتبطة بالزواج ،بمتوسط حسابي (.)3.54
والسبب الثاني المهم جدا هو تدني مستوى التمكن من الرؤية الشرعية ،بمتوسط حسابي
(.)3.50

ملخص بحث
أثر شبكة الواتساب على العالقات االنسانية لدى عينة من المتزوجين في المجتمع السعودي.
د .عبد العزيز بن صالح المطوع
أهميةةة البحةةث وحيثيات ة  :تتمثللفي ل يتحليللفيقع للهيةللستخديع للتاتعايع قعت للسإبيمللايحيللريت ل عخ يع ت ل ثي عخ ي

عالجتمسعيللايع متخت للايعللايع للتاتعمةيعلل ي للايع متل قجيايمللايقجظللاينةللخيعينللايمللايع م حللقثيا ييقع كشل ي
عايأتايع اصس صيع عسماي للق يم لتاتم يع قعت لسإبيقت ثي عختلةيعلل يعم لستظايعالجتمسعيلابيملايحيلري

معخ للايمللتليت للسييع مت ل قجيايعل ل يع للتاتعايع قعت للسإبيقأق للس يقع للتتي سع للس يعال تا للتعابيقم ل لقع يهي

ع قعت سإبيقمجلسال يع مق لهبيقع ت يقلس يعككثلخيع لتاتعمسهي لة ي سإل لس ايت ل ينلتخديعك حلسريع تل يأجخ ل ي
علل يأثلسخيع قعت لسإيعلل يع ي للايع نا ليايقعالجتمسعيلا يكملسيتعلتيتللاليع ت عخ لايمحسق لاي لكشل يعلايأ ل سإي

تحللقييع مجتمللهيمللايع تقعصللفيعالن للسن ي قمللسيتعنيللةيمللايح للقخي ي للس يقجظلسهي قحللةيقعللتايقجللقتيق للي ي

تقنل إيت ل يتقعصللفيع ت عخ ل ي قمللسيتعنيللةيمللايعنعللتعايح للقخي ي للس يققجللقتيق للي يتقنل إي للتيتنللت يعنللةي
ع

عخ س يقأمخعضيعجتمسعيايجتيتديع كش يعنظسيم كخعيي ظفيعمليايع عمج

أهداف الدراسة:

تظتفيع ت عخ ا ع حس يا ت :
اله :ع تعخف عل يعستع يقعنمسطيع تاتعايع مجتمهيع عقتيي لقعت سإ ي
أقي
ثسنيلسيه :ع تعلخف علل يتختيلإيأثلسخيع قعت لسإيعلل يع عم لس يعالن لسنياي يع عم لس يعالجتمسعيلايبيع عم لس ي
عك خ ايبيع عم س يع قجيايبيع اع إ

ثس ثسيه :معخ ا أثخيع تاتعايع قعت سإيعل يع عم س يعالن سنياي ع عم س يعالجتمسعيلايبيع عم لس يعك لخ ايبي
ع عم س يع قجيايبيع قحتديع نا ياإ بي ي قءيكفيماي :ي

 -1يع متديع منياي م تاتعايع يقم ي س سعس

ي-2ع نقعييييي-3ق ي قءيع تاسعفي ينظمس ي

ا ي
المنهج العلمي للبحث :أت ع يع ت عخ ايع خعتنايع منظ يع قصا يع مقسخ ي
ي

أدوات جمع البيانات للبحثي:يمقيسسيتقجةيع مجتمهيمايع عم س يعالن سنيايت يع عم لس يعال ت عخ لياي
ع قت سإيكحس ايإيم خم يحس قبيسهيع خي عخ يت كتخقن ي عتيح سإيع اصس صيع يكقمتخ ايمايحيلري

ع صتقيقع ث س يي ة ي
مجاالت الدراسة :

 1ع مجسييع مكسن :يع تصخ تال ع ت عخ ا عل يع مملكايع عخبيايع عقتياي

 2ع مجسييع شخي عينايع ت عخ اإ  :يقتمثل ي ل يعينلايعشلقع يايعلتتتسي436ي لختيي 309ياكل عهخي
بي127يأنث إيمايع مت قجيايع عقتييا

 3ع مجسييع مسن ي :تايتجخعءيتاليع ت عخ اي ي1435تل
ي

خطةةةة البحةةةثي:يت للايت يل ل يمقي للسسيع ت عخ للايع م للخم يت كتخقنيل لسهيعلل ل يعين للايعشل لقع يايم للايع متل ل قجياي

ع عقتيياياكلق عهخي نقعنسثلسهيبيثلايتلايتجميلهيع يسنلس ي تحليلظلسيتحصلس يسيالات لسخي لخقضيع ت عخ لايملايالميي
عك س يإيعكحصس يايع تس يا:ي ي

 1عات سخي ي لمجمقعس يع م تقلا يييي 2يتحليفيع ت سياي يعتجستياي
 3يعات سخيشيايةي لمقسخنس يع عتياي ي 4ع خ قايع يسنيايقع ن إيع م قياي ي

نتائج البحثي:يعنتظ يع ت عخ ايت يع نتس يع تس يا:
 ع ن ايعكك خيمايع عينايكسن يعتتي نقع يعال تاتعاي تيظايماي نايت يثمري نقع ي ي

 ع ن ايعكك خيمايع عينايكسن ي مايي تاتايع قعت سإييقميسهييماي سعايت يثمري سعس ي
 أايع ن ايعكك خيمايع عينايكسن ي ماي تيةيأكثخيماي20يصتي ي

 ع ن ايعكك خيمايع عينايكسن ي ماي تيةيماي 5يت ي10يمجمقعس يعل يع قعت سإيي

 ع ن ايعكك خيمايمقع هيع تقعصفيعالجتمسع يعككثخيع تاتعمسهييكسن ي لقعت سإ
 تن للس يت ي للساي ل ل يع للق ايع ن ل ل ي ن للقتيك للفياع للتيم للايأ ع للستيع عم للس يعالن للسنياي ع عم للس يعالجتمسعي للايبي
ع عم س يعك خ ايبيع عم س يع قعجيايبيع اع إي يت ثخلي س قعت سإ

 ع ن ل ايعكك للخيمللايمقع للهيع تقعصللفيعالجتمللسع يعككثللخيع للتاتعمسهييكسن ل ي لقعت للسإييبيثللايي لتللق تخيبيثللاي
ليقتيقإيبيثاي من تج عخ يبي ينمسيجسءيع اي ق يي يع مخت ايعكايخديمايع عيناي يأكثخيمقع لهيع تقعصلفي

عالجتمسع يع تاتعمسه

 قجقتيأثخيتعيي عسمفيعلتتي لسعس يع لتاتعاي لقعت لسإي أ لفيملاي لسعاييبملاي لسعايت ل يثلمري لسعس يبي
أكثللخيمللايثللمري للسعس إيعل ل يأثللسخيع قعت للسإيعل ل يع عم للس يعالن للسنياي عستتللسيعالجتمسعيللايقعك للخ اي

قع قجيايع قحتديع نا يا

 قجل للقتيأثل للخيتعيي عسمل للفيع جل للنسياقيع م ل للتق ياي اكل للخيبيقأنث ل ل إييعل ل ل يأثل للسخيع قعت ل للسإيعل ل ل يع عم ل للس ي
عالجتمسعياي ق

 الييقجتيأثخيتعيي لتاسعفي ليايعلسمل ينلقعيعلتتي لسعس يع لتاتعايع قعت لسإييقع جلنسيعلل يعثلسخيع قعت لسإي
عل يع عم س يعالن سنياي عستتسيعالجتمسعيايقعك خ ايقع قجيايع قحتديع نا يا ي

ملخص بحث
أثر التحضر على األسرة السعودية
د .محمد بن سعيد بن سعد هللا الزهراني

يعتبر التحضر ظاهرة عالمية بدأ االهتمام به في وقت مبكر في كثير من بالد العالم،
ال سيما في دول أوربا وأمريكا .وفي منتصف القرن العشررين ادداد االهتمرام بره مرن قبرل
كثير من علمرا العرالم فري عميرت التتصصرات العلميرة؛ بغرر

معرفرة مردأ ترهثيرى علر

المؤسسات واألفراد والسلوك اإلنسراني ،وكرللك علر الحيراة االقتصرادية واالعتماعيرة فري
المعتمعات اإلنسانية .فالتحضر هو العملية التي تتم من تالل ا لديادة المطردة لعدد السكان
في المدن ،والهعرة الكبيرة والمتدايدة للسكان من الريف والبادية إل المدن ،باإلضافة إل
النمو االقتصادي السريت والتقدم العلمي والتكنولوعي.
لقد أسهم التحضر في إحداث العديد من التحوالت والتغيرات التي طرأت عل كل
المعرراالت فرري المعتمررت السررعودي ،ال سرريما المعرراالت االقتصررادية والتعاريررة والصررناعية
والعمرانية والصحية والتعليمية واالعتماعية .كما أن األسرة في المعتمت السرعودي ،التري
تعد نواة المعتمت السعودي ،ليست استثنا ؛ فقد تهثرت ــ أيضرا ـرـ بالتحضرر ترهثرا كبيررا ،
وللك منل بداية عام  1390هرـ ،والرلي يمثرل البدايرة واالنطالقرة الحقيقيرة للتطرط التمسرية
الطموحة للتنمية في المملكة العربية السعودية.
تطرقت هرلى الورقرة إلر ممهروم التحضرر ،ونشرهته ،ومراحلره ،وأشركاله ،وسرماته،
ومقوماته ،و آثارى عل األسرة السعودية.

ملخص البحث

.1
.2
.3
.4
.5

عنوان البحث:
أثر شبكات التواصل االجتماعي على األسرة السعودية" .قراءة استطالعية"
اسم الباحثة :وفاء بنت ناصر العجمي – محاضرة بقسم االجتماع والخدمةة االجتماعيةة بجامعةة
اإلمةةامم مستشةةارة أسةةريةمتربويةممدربة معتمةةدةم كاتبةةة اجتماعيةةة  -الريةةا م المملكةةة العربيةةة
السعودية
أهمية البحث وحيثياته:
أظهرت اإلحصاءات العالمية تزايد اإلقبال على استخدام شبكات التواصل االجتماعي في جميع
أرجاء العالم ،إذ احتلت السعودية المرتبة الخامسة عربيا ،وذلك بعد أن سةجلت قاعةدة اشةتراكات
الفيسبوك في المملكة بنحو ( )5,24مليون مستخدم ،فيما تظهر أرقةام رسةمية محليةة أن إجمةالي
عدد مستخدمي الشبكة العنكبوتية في السعودية تجاوز مؤخرا ( )15مليون مستخدم .بمةا أن ذةذ
الشةةبكات حديثةةة العهةةد ،فةةثن الباحثةةة تحمةةل أن تفةةتل ذةةذ الورقةةة البةةاي واسةةعا أمةةام الدارسةةين
والباحثين ،للخو أكثر في غمار شبكات التواصل االجتماعية ،ومةع تنةامي دورذةا فةي التةحثير
باألسرة ،وأرجو أن تكون ذذ الدراسة قد أسهمت في إثراء المكتبةات العربيةة بمعلومةات علميةة
عن سلبيات وإيجابيات شبكات التواصل االجتماعي بشكل عام ،وعن برامج التواصل واالتصال
الجديدة المنتشرة في الوقت الحالي بين أفراد األسةرة ،مةع الخةروج بتوصةيات تسةاذم فةي الرقةي
باستخدام شبكات التواصل االجتماعي بشكل إيجابي ،واستخدام ذةذ الوسةا ل االسةتخدام األمثةل،
بما يتناسةي مةع ديننةا الحنيةق ،وقايمنةا العربيةة وعاداتنةا ومباد نةا الثابتةة ،وتخةدم األسةرة والةداين
وال اقيم.
من ذذا المنطلق جاءت ورقة العمل ذةذ لتجليةة الصةورة بشةيء مةن البيةان مةع اإليجةاز
آلثار شبكات التواصل االجتماعي مع وضةع تصةور مقتةرد ألدوار مؤسسةات المجتمةع المةدني،
أخص بها كل أسرة وتربةو لعلهةا تنيةر دربةا ،وتوضةل طريقةا ،وتزيةل غبشةا ،وتضةيق علمةا،
وتشد عضدا ،وتعين على الخير في دري المسيرة التربوية والتعليمية والدعوية.
أهداف البحث:
الكشق عن أذم اإليجابيات التي تؤديها شبكات التواصل االجتماعي في حياة األسرة السعودية.
توضيل سلبيات استخدام وسا ل التواصل االجتماعي على األسرة السعودية.
لألسرة الدور األكبر في الحد من اآلثار السلبية للشبكات التواصل االجتماعي ،فتتحمل مسةؤولية
مراقبة األبناء ،وتربيتهم تربية إسالمية سليمة ،فستكشق الدراسة دور األسرة في ذلك.
تسعى الدراسة إلى وضع أدوار مقترحة لكل مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني.
وضع عقد اتفاقية مع األبناء ،تتضمن مجموعة األخالقيات التي تتفق معهم عليهةا ،وقةد وضةعت
الباحثة نموذجا لذلك.
المنهج العلمي للبحث :تحليل المضمون.
أدوات جمع البيانات للبحث  :استبيان لبع المتخصصين في مواقع اجتماعية وتربوية خاصةة
باالستشارات األسرية ،واستبيان لعينة مةن مسةتخدمي شةبكات التواصةل االجتمةاعي مةن الشةباي
واألسر السعودية.
خطة البحث:
وقد اسرتٌ في ذذ الورقة على الخطة التالية:

المقدمة ،وشملت على أذميةة اختيةار الموضةوع ،ثةم أربةع مباحة  ،ذةي :المبحة األول :مفهةوم
شبكات التواصل االجتماعي وأنواعها .المبحة الثةاني :اثةار شةبكات التواصةل االجتمةاعي علةى
األسرة السعودية ،وتشتمل على مطلبين ،ذما :أولها :إيجابيات شبكات التواصل االجتماعي على
األسرة السعودية .وثانيها :سلبيات لشبكات التواصل االجتماعي على األسرة السةعودية .المبحة
الثال  :دور األسةرة السةعودية فةي مواجهةة اثةار شةبكات التواصةل االجتمةاعي .المبحة الرابةع:
أدوار مؤسسةةةات المجتمةةةع المةةةدني لمواجهةةةة اثةةةار شةةةبكات التواصةةةل االجتمةةةاعي علةةةى األسةةةرة
السعودية.
نتائج البحث :
حققت ذذ الورقة البحثية -بفضل هللا  -عدد من النتا ج منها:
 1م إنشةةاء شةةبكات تواصةةل اجتمةةاعي يراعةةى فيهةةا عناصةةر الجاذبيةةة لألبنةةاء ،كمةةا يراعةةى فيهةةا
متطلبةةات التنش ة ة االجتماعيةةة للمحافظةةة علةةى ثقافةةة المجتمةةع وقيم ة الدينيةةة والعةةادات والتقاليةةد
الحميدة في (داوني بالتي كانت ذي الداء).
 2م دعم جهةود األسةرة فةي ترشةيد التعامةل مةع وسةا ل التواصةل االجتمةاعي الحديثةة ،مةع إدراج
التربية اإلعالمية في المناذج التربوية.
3م جمع المعلومات والبيانات عن األخطار والحواد التي تواج األسر الناتجة عن تعاملهم مع
تكنولوجيا المعلومات ،وشبكات التواصل ،مع إصدار تقارير دورية عن ذذ الحاالت.
 4م إجراء دراسات حول الجرا م واألخطار التي يتعر لها أبناء األسر ،ونشر المعلومات عةن
األحوال االجتماعية والثقافية واالقتصادية لضحايا ذذ األخطار.
5م إصدار دليل عملي دور لتبصير األبناء بالمخاطر واألحدا السلبية.
6م توعية الةنءء مةن خةالل النةدوات والمنةاظرات التوعويةة بسةلبيات مةا تبثة شةبكات التواصةل
الحديثة من أفكار ومضامين خفية تتنافى مع قيم مجتمعنا المسلم ،مع القيام بحملة إعالمية واسعة
النطاق تشمل جميع الوسا ل المر ية والمقروءة والمسةموعة لتوضةيل مخةاطر شةبكات التواصةل
االجتماعي.
 7م تشةةجيع العلمةةاء فةةي الجامعةةات ومراكةةز البحةةو إلجةةراء الدراسةةات الميدانيةةة المفصةةلة حةةول
تعامل الجمهور مع شبكات التواصل االجتماعي الحديثة؛ تمهيدا لتقةديم الحلةول المناسةبة للتعامةل
مع سلبياتها.
وضةةع قيةةود علةةى شةةبكات التواصةةل االجتمةةاعي فةةي األسةةرة؛ لكونهةةا فضةةاءات مفتوحةةة للتمةةرد
والثورة – بداية من التمرد على الخجل واالنطواء ،وانتهاء بالثورة على األنظمة المجتمعية.
وأخيراً:
ال يفةةةوتني أن أقةةةول أن الملتقةةةى ذةةةذا يحمةةةل روحكةةةم الوثابةةةة ،وتعكةةة طمةةةوحكم نحةةةو األسةةةرة
السةةعودية ،ونحةةن علةةى يقةةين أن الهةةدق يسةةتحق كةةل عنةةاء فةةي سةةبيل المحافظةةة علةةى األسةةرة
المتماسكة المترابطة التي تهتم باإلنسان خليقة هللا في األر في زمن التحديات.
وأسحل هللا بحسما الحسنى وصفات العلى أن يعيننا جميعا على تحمةل مسة ولياتنا ،ويوفقنةا للقيةام
بها خير قيام ،وصلى هللا وسلم على نبينا محمد ،وعلى ال وصحب أجمعين.

ملخص بحث
تفعيل برامج اإلرشاد األسرى للوقاية من العنف األسرى بالمملكة العربية السعودية

أ.د /حمدى محمد ابراهيم منصور.
أهمية البحث و حيثياته:
 تعتبر ظاهرة العنف األسرى من الظواهر التى تصيب كل المجتمعات بال استثناء ,و قد
ساعد على اكتشااف ها ا الظااهرة و ملاولاص الصااء لجمكاا لار التااور الكا ال الا ى
لدث فى الفكر االجتماعى و ك لر فى أدواته و ارق البلث فيه.
 مما ساعد على فكم ه ا الظاهرة و تشخيصكا و ارق عالجكا.
 و تعتبر المملكص العربيص السعوديص من الادول العربياص الرا ادة التاى تاولى العلام و المانك
العلمى اهتماما بالغاا فاى دراساص و فلا الظاواهر اججتماعياص و تلدياد ووضا خااا
العالج لمواجكص تلر الظواهر التى تأخ اابعا سلبيا.
 من ثم كان ه ا البلث ال ى اهتم بظاهرة العنف األسرى بالمملكص العربياص الساعوديص ما
و ضا مرشاارات علميااص لكيفيااص تفعياال باارام األرشاااد األساارى لللااد ماان ها ا الظاااهرة
الخايرة و مواجكتكا.
أهداف البحث:
 تلديد و تلليل أسباب العنف األسرى.
 تشخي ظاهرة العنف األسرى فى ضوء تلليل عدد من الدراسات السابقص التى أجريت
عليه فى المملكص العربيص السعوديص.
 كيفيص تفعيل برام اجرشاد األسرى لمعالجص ه ا الظاهرة و الوقايص منكا.
المنهج العلمي للبحث:
 إعتمد المنك العلمى للبلث على اريقص المسح اججتماعى لعينص من الدراساات الساابقص
التى تناولت العنف األسرى فى السعوديص م إستخدام منك تلليال المضامون لعادد مان
ه ا الدراسات لتلليل الظاهرة و الوقوف على خصا صكا بغرض تفعيل برام اجرشاا
د األسرى للتعامل م ه ا الظاهرة.

أدوات جمع البيانات للبحث:
اعتمد البلث على أداة تلليل المضمون.

مجاالت الدراسة:

مجاالت الدراسة:
المجال المكاني:بعض المنااق بالمملكص التى أجريت عليكا الدراسات السابقص.
المجال البشري  :العينات التى اعتمدت عليكا الدراسات السابقص.
المجال الزماني :استغرق ه ا البلث فترة ثالثص أشكر و اشتملت ه ا الفترة على البنياص المعرفياص
للبلث و استخال نتا جه.
خطة البحث:
 اشتملت خاص البلث على ما يلى:
أوال :تلديد اشكاليص البلث و ملاورا و كلماته المفتاليص.
ثانيا :بناء اجاار النظرى للبلث.
ثالثا :جم الدراسات السابقص التى اعتمد عليكا البلث كعينص لتلليل المضمون.
رابعا :بناء أداة تلليل المضمون و تابيقكا على الدراسات السابقص.
خامسا  :استخال

النتا

و بناء ملاور علميص يعتمد عليكا فى تفعيل برام اجرشااد األسار

ى.
نتائج البحث:
توصل البلث الى النتا

التاليص-:

 أنماا و أنواع و خصا
 ارق تشخي

العنف األسرى.

األسرة المعنفص.

 برام األرشاد األسرى التى يمكن ان يعتمد عليكا فى مواجكص العنف و الوقايص منه.

ملخص بحث
استشراف مستقبل األسرة السعودية
إعداد وتقديم
أ.د .مدحت محمد أبو النصر

مقدمة :يحاول البحث تقديم الصورة التي ستكون عليها األسرة السعودية في األجيال القادمة.
وسيتم بناء هذه الصورة بناء علي قراءة ماضي ورصد حاضر األسرة السعودية  ،وسيتم القيام
بهذه المهمة الصعبة من خالل االعتماد واالستعانة بالعديد من مصادر المعلومات الرئيسية
والثانوية عن األسرة السعودية  ،سواء كانت هذه المصادر كتب أو بحوث أو ندوات أو
مؤتمرات أو مواقع شبكة المعلومات الدولية ...
مشكلة البحث:
استشراف مستقبل األسرة السعودية
أهداف البحث:
يهدف البحث الحالي إلي تحقيق األهداف التالية:
 -1رصد واقع األسرة السعودية  ،وخاصة الحديث عن المشكالت التي تعاني منها األسرة
السعودية في الوقت الحاضر .
 -2عرض للتغيرات االجتماعية واالقتصادية الداخلية والخارجية التي تؤثر علي األسرة
السعودية سواء باإليجاب أو بالسلب .
 -3تقديم رؤية مستقبلية لألسرة السعودية ( علي المستوي الوظيفي والبنائي ) من أجل
أسرة مستقرة ومتماسكة وسعيدة تساهم في بناء الفرد والمجتمع بالشكل االيجابي ،
وتمثل اللبنة الرئيسية والقوية في تدعيم المجتمع السعودي ...
أهمية البحث:
تتمثل أهمية البحث الحالي في تقديم رؤية مستقبلية لألسرة السعودية يساعد في عملية وضع
سياسات اجتماعية  Social Policesتعمل علي تحقيق هذه الرؤية  ،وتساهم في زيادة روح
التفاؤل Spirit of optimismبإمكانية الوصول باألسرة السعودية إلي بر األمان في ضوء
المخاطر  Risksالقائمة والمتوقعة التي تحيط بالمجتمع السعودي بصفة عامة واألسرة
السعودية بصفة خاصة  .إن الفائدة الحقيقية الستشراف مستقبل األسرة السعودية هي تأصيل
الوعي بمعطيات المستقبل واحتماالته وتقديم معلومات حوله لواضعي الخطط Plans
والبرامج  Programsواالستراتيجيات  Strategiesلمتخذي القرارات Decision
 Makersالحاليين .

نوع الدراسة والمنهج العلمي المستخدم:
البحث الحالي يعتبر من الدراسات المستقبلية  ، Future Studiesوتدخل تحت مظلة علم
المستقبل  . Futurologyونمط الدراسة هو النمط النظري المكتبي Literature Study
والذي يعتمد علي البيانات والمعلومات المتاحة عن ماضي وحاضر األسرة السعودية  ،والتي تم
تجميعها من عدد من المصادر األولية والثانوية المعنية بموضوع األسرة السعودية سواء بشكل
مباشر أو غير مباشر  .والمنهج المستخدم هو المنهج الوصفي Descriptive Method
والذي يهدف إلي وصف واقع األسرة السعودية وخاصة المشكالت التي تعاني منها  ،وإلي
رصد التغيرات المحيطة بها والتي تؤثر فيها باإليجاب أو بالسلب  ،مع محاولة تقديم صورة
مستقبلية لألسرة السعودية في ضوء هذه المشكالت والتغيرات .
خطة البحث :
 -1تحديد المفاهيم الرئيسية للبحث ( استشراف  /رؤية  /علم المستقبل  /الدراسات
المستقبلية )
 -2عرض مبادئ الدراسات المستقبلية
 -3شرح طرق الدراسات المستقبلية
 -4إلقاء الضوء علي واقع األسرة السعودية  ،وخاصة المشكالت التي تعاني منها األسرة
السعودية .
 -5رصد التغيرات االجتماعية واالقتصادية سواء الداخلية أو الخارجية والتي تؤثر علي
األسرة السعودية  ،مع تحديد آثارها اإليجابية والسلبية المتعددة على هذه األسرة .
 -6محاولة وضع رؤية مستقبلية لألسرة السعودية ( علي المستوي الوظيفي والبنائي )  ،من
أجل أسرة مستقرة ومتماسكة وسعيدة تساهم في بناء الفرد والمجتمع بالشكل االيجابي ،
وتمثل اللبنة الرئيسية والقوية في تدعيم المجتمع السعودي ...
نتائج البحث:
 -1تم تقديم رؤية مستقبلية لألسرة السعودية يمكن االسترشاد بها في عمليات وضع
السياسات والخطط والبرامج المناسبة في مجال رعاية األسرة  ،بما يساهم في المحافظة
علي األسرة السعودية في الحاضر والمستقبل  ،واستقرارها وتدعيمها ومساعدتها علي
ممارسة أدوارها والقيام بوظائفها بكفاءة وفعالية .
 -2و لتجنب استمرار بعض مناطق الضعف في األسرة السعودية وحتى نضمن المحافظة
علي مناطق القوة في هذه األسرة  ،تم اقتراح مجموعة من التوصيات والمقترحات
الهامة  ،والتي يجب دراستها واالستفادة منها بواسطة الجهات المعنية باألسرة السعودية
وصانعي السياسات االجتماعية والمخططين االجتماعيين ومتخذي القرارات المتعلقة
بشئون األسرة :

ملخص البحث
عنوان البحث:
مشكالت األسرة السعودية من وجهة نظر المرشدين األسريين
بجمعيات الزواج ورعــاية األسرة بالمملكة العربية السعودية
د /منتصر عالم محمد عالم
أ.د /وفاء هانم محمد مصطفى الصادي
باحث اجتماعي
استاذ تنظيم المجتمع
المركز الدولى لألبحاث والدراسات (مداد)
كلية الخدمة االجتماعية – جامعة حلوان
مقدم الى
الملتقي السابع لجمعيات الزواج ورعاية األسرة بالمملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية – الدمام
الثالثاء واألربعاء  21 -20ذو الحجة 1435هـ
الموافق  15 -14أكتوبر 2014م

أهمية البحث وحيثياته:
 .1تعتبر األسرة المفاعل الحيوى الذى تتم داخله التفاعالت بين اعضاء األسرة والتى
تساعد فى حصول المجتمع على افراد منتجين لموارد المجتمع.
 .2التعرف على المشكالت االسرية فى المجتمع السعودى يساعد فى تحديد درجة التجانس
واالستقرار داخل األسرة من اجل العمل عليها فى المستقبل.
 .3مساهمة القطاع الخيرى والخاص فى التصدى لتلك المشكالت االسرية من خالل ابتكار
وسائل جديدة اكثر فعالية مناسبة للمجتمع المعاصر.
 .4توفير مجموعة من االفكار والمقترحات يمكن ان تفيد المرشدين االسريين لتطوير مناخ
مناسب داخل جمعيات الزواج ورعاية األسرة فى المملكة العربية السعودية.
 .5استشراف مستقبل المشكالت االسرية فى المملكة العربية السعودية بما يساعد على
وضع سياسات لرعاية األسرة تمنع ظهور تلك المشكالت فى المستقبل.
 .6تحويل المشكالت االسرية الى مجموعة من الخدمات والبرامج وتوفيرها فى مختلف
مناطق المملكة العربية السعودية المحرومة من تلك الخدمات.
أهداف البحث:
 .1تحديد المشكالت التي تعاني منها األسرة السعودية في المجتمع السعودي المعاصر من
وجهة نظر المرشدين األسريين بجمعيات الزواج ورعاية األسرة.
 .2تحليل الدراسات السابقة المرتبطة بمشكالت األسرة السعودية.
 .3وصف أسباب المشكالت التي تعاني منها األسرة السعودية في المجتمع السعودي
المعاصر (أسباب تتعلق بالزوج ،أسباب تتعلق بالزوجة ،أسباب تتعلق بالحياة الزوجية،
أسباب مجتمعية) من وجهة نظر المرشدين األسرين بجمعيات الزواج ورعاية األسرة.

 .4التوصل الى اكثر المشكالت االسرية فى المملكة العربية السعودية خالل السنوات
العشر القادمة.
 .5تحديد الجهود الفعالة للتصدي للمشكالت األسرية من وجهة نظر المرشدين األسرين
بجمعيات الزواج ورعاية األسرة.
 .6التوصل إلى رؤية مستقبلية لمواجهة المشكالت األسرية فى المملكة العربية السعودية.
المنهج العلمي للبحث:
أوال :نوع البحث:
تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التى تستخدم لدراسة الظواهر االجتماعية واإلنسانية
ثانيا :منهج البحث:
اعتمدت هذه الدراسة على منهج المسح االجتماعى بالحصر الشامل لكال من:
 جمعيات الزواج ورعاية األسرة بجميع مناطق المملكة العربية السعودية.
 الكوادر العاملة بجمعيات الزواج ورعاية األسرة السعودية.
أدوات جمع البيانات للبحث (إن وجدت) :اعتمدت هذه الدراسة على أداة استبيان لجمع بيانات
هذه الدراسة مطبقة على الكوادر العاملة بجمعيات الزواج ورعاية األسرة،
خطة البحث( :أ) المجال المكانى:
تحدد المجال المكانى فى جمعيات الزواج ورعاية األسرة بجميع مناطق المملكة العربية
السعودية ،والتى بلغ عددها ( )42جمعية موزعة على جميع مناطق المملكة ،وبلغ عدد
الجمعيات التى استجابت إلجراء الدراسة ( )34جمعية.
(ب) المجال البشرى  :تحدد المجال البشرى للدراسة فى االتى :
 جميع اعضاء مجالس ادارات الجمعيات مجال الدراسة ،واخصائى االنشطة بها من (
المديرين التنفيذيين ،رؤساء االقسام ،المرشدين االسريين ،المستشارين االسريين،
المدربين ،الباحثين ،مساعد الباحثين) ،حيث تم حصر عددهم وبلغ ( )436بواقع ()78
عضو مجلس ادارة و(  ) 358من اخصائى االنشطة بالجمعيات مجال الدراسة ،وبلغ
عدد الذين استجابوا إلجراء الدراسة ( )120مفردة من اعضاء مجالس االدارة
واخصائى االنشطة بها موزعين على ( )34جمعية.
(ج)المجال الزمنى  :استغرقت الدراسة فترة ( )2شهر وهى فترة جمع البيانات من الميدان.
نتائج البحث :
تمت اإلجابة على تساؤالت الدراسة من خالل التطبيق الميدانى للدراسة.
التوصل إلى رؤية مستقبلية لمواجهة المشكالت االسرية فى المملكة العربية السعودية

ملخص البحث
عنوان البجث:
"التصورات الذهنية لدى الطالبات الجامعيات حول شريك الحياة والتغيرات المتوقع أن تطرأ
عليها حتى عام  1445هـ"
أ.د .إقبال العطار أ.د .تغريد عبد هللا عمران
أهمية البحث وحيثياته :
كشفت نتائج البحوث في مجااللت التربية وعلم النفس عن أهمية التعرف على تصورات األفراد
الذهنية حول المفاهيم العلمية وغيرها بهدف تعديل الخاطئ منها وتعزيز اإليجابي .وفي هذا
الصدد ظهرت استراتيجيات تعديل التصورات الخاطئة واستخدمت على نطاق واسع في المجال
التعليمي وفي البرامج التربوية المقدمة لفئات و أعمار مختلفة بمراحل التعليم .ومما يالحظ
كثيرا بالتعرف على التصورات الذهنية لألفراد حول المفاهيم العلمية المختلفة
اهتمام الباحثين
ً
بمراحل التعليم بغية تحسينها في حين ال نجد اهتماما ً مماثالً لديهم للتعرف على التصورات
الذهنية عند األفراد حول المفاهيم اإلنسانية التي تؤثرعلى استقرار الحياة االجتماعية ،والشك أن
التصورات الذهنية عمو ًما تؤثرعلى عمليات الفهم واالستيعاب  ،كما تؤثرفي تكوين البنى
المعرفية عند األفراد  ،و تختلف خصائص التصورات الذهنية لألفراد حول المفاهيم العلمية
عنها حول المفاهيم اإلنسانية ،فالتصورات الذهنية المرتبطة بالمفاهيم العلمية أكثر ثباتًا وال
كثيرا عبر الزمن ،بخالف التصورات الذهنية لألفراد حول
تختلف من مكان آلخر ،و ال تتغير
ً
تأثيرا في عمليات إتخاذ القرارات الحيوية ،و في قدرة
المفاهيم اإلنسانية – والتي هى أكثر
ً
األفراد على التكيف والتعامل مع اآلخرين -فإننا نجد أنها تختلف من مكان آلخر ،كما أنها قابلة
للتغيرمن فترة زمنية ألخرى.
سا على ما سبق فإن تساؤالت البحث يمكن تحديدها في  :التعرف على مواصفات شريك
تأسي ً
الحياة من وجهة نظر عينة من طالبات جامعة الملك عبدالعزيز عام 1435هـ  ،و التغيرات
المتوقع حدوثها في رأيهن حول تلك المواصفات خالل عشر سنوات من اآلن  ،و تقصى
النموذج السائد بين الطالبات والذى يعبر عن تصوراتهن حول الزواج واختيار شريك الحياة ،
والعوامل المؤثرة على ذلك  ،واألسباب التي تؤدي إلى اإلخفاق أو االختيار غيرالموفق لشريك
الحياة  ،واإلجابة عن تساؤالت البحث هذه من شأنها أن تسهم في تشخيص التصورات الذهنية
لعينة البحث و التعرف على الخاطئ منها مما يساعد على تقديم برامج اإلرشاد الزواجي
المناسب ألولئك الطالبات المبني على فهم عميق لما هو كامن في أذهانهن و يؤثر في
اختياراتهن .و يسعى البحث من خالل نتائجه إلى توجيه أنظار المؤسسات التعليمية كالجامعات

وغيرها والتي تضم أعدادا ً كبيرة من الفتيات لتقديم البرامج التربوية الوقائية و العالجية على
أسس علمية لتدعيم مقومات االستقرار األسري وتحقيق األمن المجتمعي.
أهداف البحث:
 .1تشخيص نقاط القوة والضعف في ما يرتبط بالصورة الذهنية لعينة من الطالبات
الجامعيات حول مواصفات شريك الحياة.
 .2التعرف على توقعات عينة من الطالبات الجامعيات حول التغيرات التي قد تطرأ على
مواصفات شريك الحياة بعد عشر سنوات.
 .3تحري النموذج الذهني السائد بين طالبات الجامعة عينة البحث حول الزواج و شريك
الحياة.
 .4رصد العوامل التي ترى عينة من الطالبات الجامعيات أنها مؤثرة في تحديد مواصفات
شريك الحياة.
 .5الكشف عن األسباب التي تؤدي إلى اإلخفاق في الزواج واالختيار غير الموفق لشريك
الحياة من وجهة نظر الجامعيات .
 .6التعرف على مقترحات الطالبات الجامعيات للتغلب على أسباب اإلخفاق الزواجي.
المنهج العلمي وأدوات البحث :
يتبع البحث المنهج الوصفي ،ويستند إلى المقابالت واالستبيان كأدوات لجمع البيانات
والمعلومات حول الظاهرة موضوع البحث.
خطة البحث :
دراسة تحليلية ناقدة لألدبيات ذات االرتباط بموضوع البحث  ،عقد مقابالت مع طالبات الجامعة
 ،تطوير نماذج أربعة بالتصورات الذهنية لمواصفات شريك الحياة  ،تقصي أرآء عينة من
اعتبارا من عمر(  )18عا ًما و حتى (  )23عا ًما حول مواصفات شريك الحياة وما
الجامعيات
ً
يحيط بها من مؤثرات وما قد يطرأ عليها من تغيرات خالل السنوات العشر القادمة للكشف عن
التصورات الذهنية التي تؤثر على قرارات االرتباط لديهن ،من خالل استبيان يقدم لهذه الفئات
العمرية.

أهم النتائج البحث:

تم التوصل إلى قائمة بمواصفات شريك الحياة كما هي في تصورات طالبات الجامعة عينة
البحث عام 1435هـ تتضمن ( )11مواصفة تدور حول البعد االجتماعي و البعد الشخصي،
وقد كشفت النتائج على غلبة المواصفات الخاصة بالبعد االجتماعي على المواصفات الخاصة
بالبعد الشخصي ،وغلبة المواصفات الشكلية على المواصفات الجوهرية.
تم تحديد عدد من التغيرات التي تتوقع عينة البحث أن تطرأ على تصورات الطالبات الجامعيات
عام  1445هـ أي بعد عشر سنوات من اآلن حول مواصفات اختيار شريك الحياة الـ ()11
التي سبق تحديدها ،وقد كشفت النتائج عن أن "المواصفات الجسمية " جاءت في مقدمة القائمة و
"الجنسية  /الحالة االجتماعية " في منتصف القائمة و " القدرة المالية " في نهاية القائمة على
نحو يحمل بعض االختالف بين بعض الصفات الواردة في استجابات عينة البحث حول
مواصفات اختيار شريك الحياة كما هي في تصوراتهن عام  1435هـ  ،وإن لم يكن هذا
االختالف ً
داال إحصائيًا بين قائمة عام 1435هـ  ،وقائمة عام 1445هـ .أظهرت النتائج الخاصة
بالنموذج الذهني السائد لدى عينة البحث حول الزواج و مواصفات شريك الحياة والذي تمثل في
تأثيرا في تشكيل
( )23بندًا غلبة التفكير النمطى حيث شكل ( )11مواصفة وكان أكثر
ً
النموذج السائد لدى عينة البحث ،تاله التفكير الرومانسي ( )9مواصفات ،وأبدت عينة البحث
مرونه ذهنية حول ( )3مواصفات .جاءت (األسرة ) في المرتبة االولى ،ثم ( تجارب الحياة )
في المرتبة الثانية ،وفي المرتبة الثالثة جاء كل من ( اإلعالم والدراما والصديقات ) كعوامل
مؤثرة على اختيار شريك الحياة .كشفت وجهة نظر عينة البحث حول أربعة من االسباب التي
تؤدي إلى اإلخفاق واالختيار غير الموفق لشريك الحياة تمثلت في " الجهل بقواعد االختيار
الجيد للزوج " ثم " الفهم الخاطئ للحياة " ثم " عدم وجود تصور ذهني عن شكل الحياة التي
وأخيرا " تقليد األخريات " تمثلت مقترحات عالج مشكالت اإلخفاق الزواجي  ،كما
نرغبها "
ً
ي على نسبة اتفاق عالية بين أفراد عينة
أظهرتها النتائج " االلتزام بضوابط الشرع " حيث حظ َّ
البحث مقارنة بالمقترحات األخرى.
يوصى البحث بتلبية احتياجات طالبات الجامعة المعرفية في مجال اإلرشاد الزواجي بتقديم
البرامج التي تهدف إلى تنمية الوعي بأسس اختيار شريك الحياة  ،وتصحيح المفاهيم الخاطئة
حول الحياة الزوجية واختيار شريك الحياة  ،وتنمية التصورات الذهنية الصحيحة حول الزواج
ومقومات السعادة الزوجية.

ملخص بحث بعنوان
رؤية مستقبلية لمواجهة المشكالت األسرية
المعاصرة لألسرة السعودية
دراسة مطبقة على عينة من األسر السعودية فى مدينة الرياض

إعداد
األستاذ الدكتور  /نوال على المسيرى

الدكتورة  /عواطف سعد أشرف

األستاذ بكلية الخدمة اإلجتماعية

األستاذ المساعد بكلية الخدمة

جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن
( سابقا )

اإلجتماعية جامعة األميرة نورة
بنت عبد الرحمن

العام الجامعى
2015-2014
1436-1435

عنوان البحث :
رؤية مستقبلية لمواجهة المشكالت األسرية المعاصرة لألسرة السعودية دراسة مطبقة على عينة
من األسر السعودية فى مدينة الرياض .
أهمية البحث وحيثياته -:
األسرة هى الوحدة األساسية لبناء المجتمع وسالمته والتى تتشكل منن مجمنوا األفنراد المكنونين
للمجتمع  .وتقوم األسرة بدور أساس فى حيناة المجتمعنات وتقندمها  .ومنن ثنم فن ن عندم تعنرض
األسرة للمشكالت يساعدها على أداء وظائفها متكاملنة  .ونظنرا للترينرات والتحنولت التنى تمنر
بها المجتمعات ف ن هذا يؤثر على األسنرة والمشنكالت التنى تتعنرض لهنا طبقنا لمندى تن ثير هنذ
التريننرات  .ممننا يتطلننع سننرعة تحدينند أولويننات هننذ المشننكالت ومنندى خطورتهننا علننى األسننرة
والمجتمع وأساليع تحديدها وطرح الرؤى المستقبلية لمواجهة هذ المشكالت األسرية المعاصرة
نظنرا ألن تركهننا وعنندم الهتمنام بهننا  ..يشننكل خطننرا كبينرا ىنند يننؤدر لنى تصنندا األسننرة ومننع
استمرار هذا التصدا  .يت ثر المجتمع ودور في مسيرة التقدم والتنمية ومن ثم تسعى هذ

الدراسة لى طرح تلك الرؤية المستقبلية التي تساعد في مواجهة المشكالت األسرية المعاصرة .
وصول بها لى أعلى أداء وظيفي وضمانا وحفاظا على المجتمع .
أهداف البحث :
 )1تحديد الخصائص الديموجرافية لألسرة السعودية المعاصرة.
 )2تحديد المشكالت األسرية المعاصرة ذات األولوية لألسرة السعودية وأساليع تحديدها.
 )3التعرف على أسباع المشكالت األسرية المعاصرة من وجهة نظر األسرة.
 )4تحديد األساليع العالجية المقترحة لمواجهة المشكالت المعاصرة لألسرة ذات األولوية.
 ) 5التوصننل لننى رؤيننة مسننتقبلية مقترحننة لمواجهننة المشننكالت األسننرية المعاصننرة فنني ضننوء
منظومة متكاملة من نماذج ونظريات العالج األسرر والمعرفي .

المنهج العلمي للبحث -:
تعتمد هذ الدراسة على الوصف والتحليل من خنالل الدراسنة الوصنفية والياتهنا باسنتخدام مننه
المسح الجتماعي بالعينة العشوائية لألسر السعودية في مدينة الرياض والتي تتضمن كافة أحياء
المدينة ( شرق  /غرع  /شمال  /جنوع  /وسط)  .ويتفق هذا المنه مع نوا الدراسة باسنتخدام
الستبانة أدا لجمع البيانات وصول لى رؤية مستقبلية لمواجهنة المشنكالت األسنرية المعاصنرة
ذات األولوية واليات التطبيق في ضوء منظومة العالج األسرر والمعرفي .
أدوات جمع البيانات -:
استخدمت الستبانة أدا أساسية لجمع البيانات باإلضنافة لنى الدراسنة المكتبينة والمسنح المكتبني
للدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بموضوا الدراسة .
مجاالت الدراسة -:
 )1المجال المكاني :مدينة الرياض.
 )2المجال البشرر :عينة من األسر السعودية في مدينة الرياض ممثلة لجمينع األحيناء (شنرق /
غنرع  /شنمال  /جننوع  /وسنط) ةمنن المتوىننع أن يبلنم حجنم العيننة  500أسنرة سنعودية ممثلننة
لمحتلف فئات المجتمع.
 )3المجال الزماني :فترة جمع البيانات من األسر.
خطة البحث -:
تحددت خطة الدراسة في تقسيمها لى ىسمين تناول القسم األول ( أدبينات الدراسنة ) وأمنا القسنم
الثنناني تننناول الدراسننة التطبيقيننة وتحليننل البيانننات وحصننر النتننائ وطننرح الرؤيننة المسننتقبلية
وتوصيات الدراسة والمراجع  ..والمالحق .

أهم نتائج الدراسة -:
 )1تحددت أهم المشكالت ذات األولوية لألسنرة السنعودية وفقنا لترتيبهنا منن وجهنة نظنر األسنر
على النحو التالي-:
أ -المشكالت الجتماعية وجاءت في المرتبة األولى .
ع  -المشكالت النفسية وجاءت في المرتبة الثانية .
جـ  -المشكالت التربوية وجاءت في المرتبة الثالثة .
د – المشكالت الىتصادية وجاءت في المرتبة الرابعة .
هـ  -المشكالت الصحية وجاءت في المرتبة الخامسة .
 ) 2تحددت أسباع المشكالت األسرية المعاصرة من وجهة نظر األسر مرتبة وفقا ألهميتها عنل
النحو التالي-:
أ-
ع-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-

التوسع في مجالت عمل المرأة .
نقص الوعي لدى أفراد األسرة .
صعوبة توفير الخدمات الالزمة لمواجهة الحتياجات األسرية .
عدم تفهم أفراد األسرة لألدوار التي يجع القيام بها .
التطلعات الكبيرة والحتياجات المتريرة السريعة ألفراد األسرة .
الصراا بين األدوار داخل األسرة .
التقدم التكنولوجي الذر أدى لى النفتاح على العالم الخارجي .

 )3تحددت األساليع العالجية المقترحة لمواجهة المشكالت األسرية مرتبنة طبقنا ألهميتهنا علنى
النحو التالي-:
أ-
ع-
ت-
ث-
ج-

تهيئة الزوجين للحياة األسرية ىبل الزواج .
اكساع الزوجين المهارات الحياتية .
توفير الخدمات المناسبة لألسرة .
زيادة الوعي لدى أفراد األسرة والمرتبط ب داء أدوارهم .
زيادة الوعي الجتماعي لكل من الزوج والزوجة .

باإلضافة لى أساليع عالجية أخرى مقترحة .
وفي ضوء ما أسنفرت عننه نتنائ الدراسنة تنم التوصنل لنى رؤينة مسنتقبلية لمواجهنة المشنكالت
األسرية المعاصرة في ضوء منظومة متكاملة من نظريات العالج األسرر والمعرفي .

ملخص بحث
الميثاق األخالقي والمهني للعاملين بجمعيات الزواج ورعاية األسرة بالمملكة العربية
السعودية
إعداد
أ.د .عبد الناصر عوض جبل

أ.د .محمد الصافي عبد الكريم
استاذ علم النفس بجامعة االمام بن سعود
االسالمية

رئيس قسم خدمة الفرد – كلية الخدمة
االجتماعية  -جامعة حلوان

د .منتصر عالم محمد
باحث اجتماعي
المركز الدولي لألبحاث والدراسات "مداد"
نظرا لتنوع تخصصات العاملين في مجال الزواج ورعاية األسرة فإن
أهمية البحث وحيثياته:
ً
األمر يحتاج إلى ميثاق أخالقي ومهني يحكم عملية الممارسة ،وتعد هذه هي المحاولة العلمية
األولى في هذا الصدد في الوطن العربي في حدود علم الباحث ،وتنبع أهمية الدراسة من أهمية
وضرورة وجود معايير ومحددات حاكمة وضابطة لعمليات دراسة وتشخيص وعالج الحاالت
الفردية واألسرية.
أهداف البحث:
 .1تحديد درجة احتياج الممارسين بقطاع رعاية األسرة والزواج لميثاق أخالقي ومهني
يحكم الممارسة العلمية المتطورة.
 .2وضع المبادئ االخالقية األساسية للعاملين بجمعيات الزواج ورعاية األسرة.
 .3وضع المفاهيم المهنية األساسية للعاملين بجمعيات الزواج ورعاية األسرة.
 .4تحديد اإلطار العام الذي يحكم الممارسات المهنية المرتبطة بالمسئوليات األخالقية
والمهنية للعاملين والمستفيدين واإلدارة والمجتمع.
 .5تحديد طرق المحاسبة والتقويم للعاملين بمؤسسات وجمعيات الزواج ورعاية األسرة.
المنهج العلمي للبحث :الدراسة وصفية اعتمدت على منهج المسح االجتماعي بالعينة العشوائية
للعاملين بجمعيات الزواج ورعاية األسرة بجميع مناطق المملكة العربية السعودية.

أدوات جمع البيانات للبحث :اعتمدت الدراسة على أداة االستبيان لجمع البيانات ،مطبقة على
الكوادر العاملة بجمعيات الزواج ورعاية األسرة ،ويتكون االستبيان من ستة محاور ،واثني
عشر عنصرا ً ،في سبع عشر صفحة.
مجاالت الدراسة:
.1

المجال المكاني 29 :مركز وجمعية خاصة بالزواج ورعاية األسرة بجميع مناطق المملكة
العربية السعودية.

 .2المجال البشري عينة عشوائية عددها ( )140مفردة من العاملين بجمعيات الزواج
ورعاية األسرة بالمملكة (مديرين تنفيذيين ،رؤساء أقسام ،مرشدين أسريين ،مستشارين
أسريين ،مدربين ،الباحثين ومساعديهم.
 .3المجال الزماني :ثالثة أشهر بدءا ً من محرم  -نهاية ربيع األول  1436ه ،من نوفمبر
حتى نهاية يناير .2015
خطة البحث :تتضمن خطة البحث ثالث مراحل أساسية
أ .المرحلة التمهيدية وتشمل إعداد صياغة ومشكلة البحث وتحديد أهميته وأهدافه
وتساؤالته ومفاهيمه والدراسات السابقة المرتبطة بقضية الدراسة ،ووضع اإلطار
النظري للبحث.
ب .المرحلة الميدانية وتضمنت تصميم أدوات البحث واختبارها وطباعتها في شكلها
النهائي وجمع البيانات وتفريغها في جداول.
ج .المرحلة الختامية وتشمل عرض البيانات وتفسيرها وتحليلها واستخالص النتائج
النهائية للبحث.

نتائج البحث:
انتهت الدراسة إلى حاجة العاملين بجمعيات الزواج ورعاية األسرة الشديدة إلى ميثاق
أخالقي ومهني ،إذ تبين أنهم يدركون أهمية صياغة ميثاق أخالقي ومهني لتنظيم العمل وتدعيم
العالقات اإلنسانية وحفظ حقوق الجميع ،كما كشفت الدراسة عن احتياج العاملين لبرامج تدريبية
متخصصة ومكثفة نظرا ً لضعف خبراتهم في مجال الزواج ورعاية األسرة والنقص الحاد في
أعداد األخصائيين االجتماعيين والباحثين االجتماعيين العاملين في هذه الجمعيات.

وقد كشفت النتائج عن اإلدراك الشديد لدى العاملين ألهمية مجمل مبادئ الميثاق (احترام
قيمة وكرامة اإلنسان ،تحقيق العدالة االجتماعية للمستفيدين ،مبدأ التقوى واالستقامة ،مبدأ فعالية
الممارسة [الكفاءة]) ،إال أنه رغم ذلك فقد تبين ضعف تطبيقهم لمؤشرات هذه المبادئ إلى حد
كبير ،كما تبين اإلدراك المرتفع لدى العاملين بالمفاهيم المهنية ،إال أن مفاهيم مهنية مهمة
جاءت في مراكز متأخرة مثل مفهوم (عدم فرض رأي معين على المستفيد) .كما كشفت النتائج
عن إدراك العاملين لكافة المسئوليات األخالقية والمهنية نحو أنفسهم ،والمستفيدين ،والزمالء،
واإلدارة ،والبحث العلمي ،والبيئة المحيطة والمجتمع ،وطرق تقويم العمل إلى حد كبير.
أوضحت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية دالة بين الحالة االجتماعية وبين احتياجات
العاملين لميثاق أخالقي ومهني ،بمعنى أنه كلما كان العاملون من المتزوجين كلما زادت
احتياجاتهم لميثاق أخالقي ومهني للعمل بجمعيات الزواج ورعاية األسرة ،بينما كانت باقي
المتغيرات الديموجرافية غير دالة على احتياجات العاملين للميثاق األخالقي والمهني .كما
أشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا ً بين الحالة االجتماعية والتمسك بمبادئ
الميثاق ،أما باقي المتغيرات الديموجرافية فتبين أنها غير دالة إحصائيا ً طبقا ً الستجابات عينة
الدراسة.
تبين وجود عالقة ارتباطية دالة بين الحالة االجتماعية للعاملين والمفاهيم المهنية المحددة
للميثاق ،مما يعني أن العاملين المتزوجين أكثر تمسكا ً بالمفاهيم المهنية .بينما تبين عدم وجود
عالقة ارتباطية دالة إحصائيا ً بين باقي المتغيرات الديموجرافية وبين المفاهيم المهنية ،كما
كشفت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًّا بين احتياجات العاملين بجمعيات
الزواج ورعاية األسرة لميثاق أخالقي ومهني وبين كل من :المفاهيم المهنية األساسية التي تحكم
العاملين بجمعيات الزواج ورعاية األسرة ،والمسئولية األخالقية والمهنية للعاملين نحو أنفسهم،
والمستفيدين ،وزمال ئهم ،واإلدارة ،والبحث العلمي ،والبيئة المحيطة والمجتمع ،وطرق تقويم
العمل .عالوة على ذلك تبين وجود ترابط شديد دال معنويا ً بين المبادئ والمفاهيم ،وبين المبادئ
والمسئوليات المهنية واألخالقية للعاملين بجمعيات الزواج ورعاية األسرة في المملكة السعودية.
وأخيرا ً كشفت نتائج الدراسة عن العالقة الوثيقة بين المفاهيم والمسئوليات ،إذ تبين أنه
كلما زاد فهم العاملين لمسئولياتهم المهنية واألخالقية ،كلما زاد تمسكهم وتطبيقهم للمفاهيم
المهنية المحددة للميثاق األخالقي والمهني ،مما يؤكد األهمية الشديدة لصياغة ميثاق أخالقي
ومهني للعاملين بجمعيات الزواج ورعاية األسرة بالمملكة السعودية.

ملخص بحث
فعالية برنامج قائم على العالج بالمعنى لمواجهة األحداث الضاغطة والتوجه نحو الحياة لدى
عينة من المطلقات بمدينة جدة
د .سميرة حسن أبكر

أهمية البحث وحيثياته:
تتمثل األهمية النظرية لهذه الدراسة في إثراء المعرفة السيكولوجية حول الضغوط التي تتعرض
لها المطلقات ،و الكيفية التي يواجهون بها الضغوط وتأثيرها على الصححة النفسحية  ،إلحى جانح
األهمية التطبيقية المتمثلة في تخطيط وبناء برامج إرشاديه وتنموية تقدم للمطلقحات لتخفيح ححد
الضغوط لديهن ،وتنمية عمليات التحمل اإليجابية مما قد يسهم في اإلحساس بالرضا عحن الحيحا
 ،وذلك للحد من اآلثار النفسية واالجتماعية الناجمحة عحن الطحوا والتقليحل محن مخاطرهحا علحيهم
وعلى أبنائهم .
أهداف البحث :
هدفت الدراسة الحالية إلى تعديل األسالي التي تستخدمها المطلقة في مواجهة الضغوط ،وإعاد
توجهها نحو الحيا باتخاذ معنى لحياتها يمكنها من االندماج في الحيحا االجتماعيحة والتعامحل مح
المشكوت الحياتية بطريقة سوية من خول برنامج قائم على العوج بالمعنى.
المنهج العلمي للبحث:
المنهج المتب في هذه الدراسة هو المنهج شبه التجريبي لمناسبته ألهدا

الدراسة .

أدوات جمع البيانات للبحث :
 -1مقياس المواجهة  Cope Inventoryترجمة مصطفى خليل الشرقاوي ( ) 1994
 -2مقياس التوجه نحو الحيا  Life Orientation Teإعداد بدر االنصاري .
 -3مقياس معنى الحيا لهارون الرشيدي Meaning in life scale 1998
مجاالت الدراسة :
.1

المجال المكاني:
دار المطلقات بمدينة جد

.2

المجال البشري (عينة الدراسة)
المطلقات

المجال الزماني

.3

الفتر مابين شهر  12-11-10عام 1435
خطة البحث:
-

-

-

إعداد اإلطار النظري للدراسة بالرجوع إلى النظريات والدراسات السابقة
تحديححد متغيححرات الدراسححة وفروضححها والمححنهج  ،واألسححالي اإلحصححائية واألدوات
المناسبة  ،اختيار مجتم الدراسة وتحديد العينة الكلية .
تطبيق مقياس الكر بعد الصدمة واختيار الفئة األكثر معانا من الطوا .
تطبيق مقاييس الدراسة التطبيق القبلي السابق لتطبيق البرنامج وهي :
 -1مقياس معنى الحيا
 -2مقياس المواجهة ( مواجهة الضغوط )
 -3مقياس التوجه نحو الحيا .
تصحيح المقاييس ورصد الدرجات .
البدء بتطبيق البرنامج واستكمال كل الجلسات كما هي محدد .
تطبيق جمي مقحاييس الدراسحة التطبيحق البعحدي أي بعحد االنتهحاء محن تقحديم البرنحامج
بهد معرفة مقدار استفاد المطلقات من البرنامج  ،واكتسا المهارات في التعامل
م الضغوط والمقدر على إدراك المعنى لحياتهم  ،واالندماج م اآلخرين والتوجه
بايجابية نحو الحيا .
تصحيح المقاييس ورصد الدرجات .
حسا الفروا بين متوسطات درجات المقاييس في التطبيق القبلي والبعدي .
تحليل النتائج وتفسيرها .
الخروج بالتوصيات .

نتائج البحث:
أثبتت نتائج الدراسحة وجحود فحروا ذات داللحة إحصحائية بحين متوسحطات درجحات التطبيحق القبلحي
ودرجححات التطبيححق البعححد ي لكححل مححن مقيححاس معنححى الحيححا ومقيححاس المواجهححة للضححغوط ومقيححاس
التوجححه نحححو الحيححا وقححد كانححت النتححائج جميعهححا دالححة عنححد مسححتو  0.01ممححا يححدل علححى فاعليححة
البرنامج القائم على العوج بالمعنى فحي إكسحا المطلقحات مهحار مواجهحة ضحغوط الحيحا  ،كمحا
استطعن إيجاد معنى لحياتهن وأصحبحن أكثحر توجهحا للحيحا  ،وتمكحن محن االنحدماج فحي المجتمح
بطريقة سوية .

ملخص بحث
ملتقيات جمعيات الزواج ورعاية األسرة بالمملكة العربية السعودية :دراسة وصفية تحليلية
د .أحمد عبادة العربي

أهمية البحث وحيثياته:
تكمننن أهمينننل راسةرفنننل انننن أل نننق تتلنننقات ملتوينننقع يم ينننقع راننن ار اة قينننل ر فنننة راتنننن
ت نننقاض يانننقيق ملننننل ت نننقلن مل نننق راميتم نننقع را ة ينننل ننن ل قمنننل ارامشنننكاع ر فنننةيل
ظنننننقهة ريتمق ينننننلم انننننا ياينننننس ميتمننننن ينلنننننا مننننن رامشنننننكاع ر فنننننةيل اكننننن تنتلننننن
رامشننكاع اننن سةيننل نننست ق .التييننل التريننة رامف نتمة اننن رانيننق م ظ ننةع مشننكاع يسيننس
سرننننننت ر فنننننة تنتنننننق لانننننو راسةرفنننننل اراتنلينننننت م نننننت رات كننننن ر فنننننة ارا لننننن انننننس
را ايننننقع ات هيننننت رامو لنننني لننننو رانننن ار اراةنننناج اتنننن ية لننننو ر فننننة اراميتمنننن
اتننن ية رامننننسةرع لنننو ر فنننة اراميتمننن م نننقةرع راتار نننت ر فنننة ايينننقس ر فنننة
تلميل مارةس يم يقع ر فة راتنةية رالفتةرتيين ايم يقع را ار ار فة .
أهداف البحث:
ت ننننس راسةرفننننل لاننننو ن ننننة اتنليننننت ملتويننننقع يم يننننقع رانننن ار اة قيننننل رالفننننة نننننات
را تة م قم 2000م نتو ل قيل قم  2104قإلاقال لاو ر هسر را ة يل راتقايل:
.1
.2

.3
.4

ن نننة ملتوينننقع يم ينننقع راننن ار اة قينننل ر فنننة اتا ي نننق نننسسيق اماانننا يق
ايرةرايق ا مليقً.
ن نننة راسةرفنننقع اأاةرج را مننننت راتنننن يننننسمع ملتوينننقع يم يننننقع راننن ار اة قيننننل
رالفننننة اتا ي ننننق مااننننا يق نفننننع ميننننقالع را ة يننننل اراتا ننننت لاننننو يق مننننل
قاماانننا قع را ةةينننل راتنننن تنننم ملقيشنننت ق انننن هننن راملتوينننقع اكننن ا راماانننا قع
راتننننن اننننم تننننتم ملقيشننننت ق ات ت ننننة رع أهميننننل قالفنننن ل ايم يننننقع رانننن ار اة قيننننل
ر فة .
لنننو م اينننقع تل يننن تا نننيقع ملتوينننقع يم ينننقع راننن ار اة قينننل رالفنننة
رات نننة
اكي يل راترلع لي ق.
لنننننو صةر رامنت ننننني انننننن را منننننت رانينننننة اراننننن ي ينة نننننا لنننننو
رات نننننة
نااة را قايقع نات ملتويقع يم يقع را ار اة قيل رالفة م نيث اتة

اما ننس امكننق رالل وننقس امننسم لاننقست م مل ننق اموتةنننقت م شنن
تنفي أسر ه رامةففقع.

ت يننت ساةهننق اننن

المنهج العلمي للبحث:
انننن انننا ر هنننسر راتنننن ااننن ق را قننننث اة ي نننل راسةرفنننل تنننم رفنننتنسرم رامنننل ض راا ننن ن
راتنليلننن ان ننة اتنلينننت ملتويننقع يم يننقع راننن ار اة قيننل رالفننة منننق اي ننق منن سةرفنننقع
اأاةرج منننت ينننسمع ناا نننق كمنننق رفنننتنسم رامنننل ض را لينننامتة التا نننت اونننار م ق ننننقث
اأاةرج را مت ارا قن ي رامشقةكي ان ه راملتويقع
أسارع يم را يقلقع ال نث (ل ايسع):
ا نننقةم اموتلينننقع رامكت نننقع انق نننل مكت نننقع يقم نننل ةي نننل ارايقم نننل رإلفننناميل ارامةكننن
ننننس
راننننساان اث نننننقث اراسةرفننننقع يننننس امكت ننننل راملنننن ا ننننس رااةليننننل امكت ننننل راملنننن
را ي را قمل قاةيقض.
ماريننن رامةففنننقع ارايم ينننقع رانيةينننل اماريننن يم ينننقع ااينننق راننن ار اة قينننل ر فنننة
اا رةرع راشةا راليتمق يل ارإلفاميل ار ايق .
رفنننت ي ق راسةرفنننل اراننن تنننم تا ي ننني لنننو رام تمننني
را ار اة قيل ر فة قامملكل را ة يل راف اسيل.

مينننقالع را منننت رانينننة ايم ينننقع

رالت نننقت را نننقت ن رام قشنننة منننسية يم ينننقع راننن ار اة قينننل ر فنننة قامملكنننل ا ينننقة
يم يل أفةتن قامسيلل راملاة .
نتائج البحث :
 .1لننن نننسس ر اةرج را لمينننل راموسمنننل املتوينننقع راننن ار اة قينننل ر فنننة (مننن راةر ننن
لاو رافقسم)  82ما لميق تلقااع ه ر مقت  13مااا ق.
 .2ينننق ماانننال ت هينننت اتنننسةيع راشننن قع رامو لننني لنننو راننن ار انننن رامةت نننل ر اانننو
لفنننن ل  %21.95ننننم راتيننننقةع رام ليننننل ايم يننننقع رانننن ار اة قيننننل ر فننننة اننننن
رامةت نننل را قلينننل لفننن ل  %18.29تلي نننق رامشنننكاع ر فنننةيل لفننن ل  %12.20اانننن
رامةت ننننل راةر ننننل يننننق مااننننال رالةشننننقس ر فننننة لفنننن ل  %10.98امااننننال
ت نة را ار (را لافل) ي راش قع ان رامةت ل رانقمفل لف ل .%8.54

.3

.4

.5

.6

.7

لنننن ننننسس را ننننقن ا رامشننننقةكا نننن اةرج لميننننل اننننن ملتويننننقع يم يننننقع رانننن ار
اة قينننل ر فنننة (مننن راةر ننن لانننو رافنننقسم)  89قن نننق يم لنننا نمنننم سات ة ينننل
الفنننناميل هننننن رافنننن اسيل ( )61ام ننننة ( )18اراي ر ننننة ( )4اكننننت منننن يةننننة
افنننلةلل منننق ن ننني اكنننت مننن ر ةس امقاي ينننق ننننث ارننننس يننن تن را نننقملا انننن
رايقم قع ارام قهس را لميل ان رامةت ل ر ااو لف ل  %59.55م را قملا
قايم يننننقع رانيةيننننل لفنننن ل  %21.53يلي ننننق را ننننقملا قاي ننننقع رانكاميننننل لفنننن ل
.%16.85
ينننةم  %48.91مننن را نننقن ي أ لفننن ل تارانننت أاةرج راملتوينننقع مننن منقاةهنننق منننق
نني  %70 :50م لننو انن أ مننق يوننةع منن  %35منن هنن ر مننقت توننسم نننقة
منقاةهنننق اهنننن لفننن ل ك ينننة لفننن يق ايةيننن اننن لانننو نننس ارمنننت مل نننق ميقملنننل
ض را قن ي أا يلل ر مقت راموسمل لاو ض رامنقاة.
أانننقس  %23.91مننن را نننقن ي أل نننم يفنننت يسا مننن ملتوينننقع راننن ار اة قينننل ر فنننة
قامملكنننل رفنننت قس قاينننل انننن نننني ينننةم  %59.78منننل م أ رفنننت قست م مننن هننن
راملتويقع متافةل.
يايننننس را سيننننس منننن رام ايننننقع راتننننن تنننننات سا تل ينننن تا ننننيقع ملتويننننقع رانننن ار
اة قيننننل ر فننننة يننننق اننننن موننننسمت ق (نفننننع صةر را ننننقن ي ) يلننننل رامننننارةس رامقايننننل
راا مننننل اتل ينننن هق نيننننث ن ننننلع هنننن را ننننل لننننو راتةتيننننع ر ات نننني رام ايننننقع
( )27مننة ا لننو راتةتيننع را ننقلن ارا قانننث ( )8مننةرع .ااننن رامةت ننل را قليننل ينننق ع
يلننننل رامننننارةس را شننننةيل رامسة ننننل لننننو رات قمننننت منننن مشننننةا قع امشننننكاع رانننن ار
اة قيننننل ر فننننة  .نيننننث ن ننننلع لننننو  267سةيننننل ما الننننل (راتةتيننننع ر ات 22
مة اراتةتيع را قلن  18مة ارا قاث  3مةرع).
ن ننننت راملتوننننو ر ات اي م يننننقع رانننن ار اة قيننننل ر فننننة ارانننن لظمتنننني رايم يننننل
رانيةينننل اتيفنننية راننن ار اة قينننل ر فنننة ق نفنننق نننقم 1421هنننل لنننو رامةت نننل
ر ااننو نيننث ن ننت لننو  180سةيننل ما الننل ااننن رامةت ننل را قليننل يننق راملتوننو
وننننس اننننن منننننةم 1434هننننل
رافننننقسم ايم يننننقع رانننن ار اة قيننننل ر فننننة ارانننن
قامسيلنننننل رام لننننناة الظمتننننني رايم ينننننل رانيةينننننل الننننن ار اة قينننننل ر فنننننة ملةونننننل
رامسيلنننل راملننناة (أفنننةتن) النننقي راملتونننو  23اةينننل لمينننل اشننن س رلةننناج ننناث
م نننقسةرع تفننن م انننن تانينننس راي ننناس اتنسينننس راتاي نننقع نينننث ن نننت راملتونننو لنننو
 175سةيل ما الل ( 27م م يسر  16م م  8م م لاو نس مق  3غية م م).

ملخص بحث
الصعوبات المهنية التي تواجه المرشدين األسريين في مراكز وجمعيات رعاية وتوعية
األسرة في المملكة العربية السعودية وآلية التغلب عليها.
أ .منيرة سليمان المسعود
أهمية البحث وحيثياته :
للبحث أهمية خاصة لكونه يلقي الضوء على الصعوبات المهنية التي تواجه المرشد األسري في
عمله ويعتبر إضافة علمية في مجال الخدمة االجتماعية لتعويض النقص في هذا المجال ،
وتبصير للعاملين بأهم العوامل المؤثرة في العملية اإلرشادية وآلية التغلب عليها  ،ويمكن
المرشدين األسريين من القيام بعملهم بصورة تتماشى مع االتجاهات الحديثة للعملية اإلرشادية
وفقه واقع األسرة المعاصر.
وتزداد األهمية في تقديم بعض المقترحات لتطوير عملية اإلرشاد في جمعيات الزواج ورعاية
األسرة في ضوء اإلمكانات والظروف الحالية والمستقبلية المتاحة.
أهداف البحث :
-1

التعرف على الصعوبات المهنية الذاتية لدى المرشدين األسريين وبيئة العمل

والمسترشدين.
-2

إيجاد آلية ميدانية للتغلب على الصعوبات المهنية التي تواجه المرشدين

األسريين.
-3

تبصير المرشد األسري بأهمية المشكالت والصعوبات التي تواجهه في عمله

والعمل على
تحسينها ما أمكن أثناء الممارسة لإلرشاد.
المنهج العلمي للبحث :
استخدام الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على رصد المشكلة موضع الدراسة
وتحليلها وتفسيرها داخل اطارها المجتمعي ومحاولة تقديم الحلول في شكل تصور مقترح.

خطة البحث :
 المقدمة.
 المشكلة والتساؤالت للبحث.
 أهمية البحث.
 أهداف البحث.
 المصطلحات.
 الفروض العلمية للبحث.
 منهج البحث واإلجراءات الميدانية المتبعة.
 وصف األداة المستخدمة في البحث.
 نتائج البحث وتفسيرها.
 التوصيات.
النتائج المتوقعة :
المتوقع من البحث إلقاء الضوء على أهمية الصعوبات التي تواجه العملية اإلرشادية وتبصير
العاملين بالعوامل المؤثرة إيجابيا ً على عملية اإلرشاد.
إيجاد آلية للتغلب على الصعوبات المهنية وتبصير العاملين في اإلرشاد بالعمل على تجنب هذه
العقبات سوا ًء كانت متعلقة بالمرشد وبيئة العمل أو المسترشد  ،ويتحقق من ورائها بإذن هللا
االستقرار األسري اإلرشادي في جمعيات الزواج ورعاية األسرة في المملكة والخليج العربي.

بيانات باحث
االسم  :منيرة سليمان أحمد المسعود
مكان الميالد  :جدة  ,المملكة العربية السعودية
مكان اإلقامة الحالية  :جدة

الجنسية  :سعودية
تاريخ الميالد 1392:هـ

أسم الجامعة أو الكلية  :جامعة الملك عبد العزيز بجدة
تاريخ التخرج 1434 :هـ

2013م

الدرجة العلمية الحالية  :ماجستير
التخصص العام  :علم نفس تربوي
التخصص الدقيق :توجيه وإرشاد تربوي
تاريخ الحصول عليها 1434 :هـ 2013م
الوظيفة الحالية مرشدة أسرية متعاونة في جمعية المودة الخيرية لإلصالح األسري بجدة
جهة العمل  :جمعية المودة الخيرية لإلصالح االجتماعي بجدة
عناوين المراسلة
الدولة  :السعودية
صندوق بريد

المدينة  :جدة
34886

الرمز البريدي 21468

البريد اإللكتروني omhamd7@hotmail.com:
رقم الهاتف 0126781950 :
رقم الجوال 0504369673 :
رقم الفاكس 0126744316

ملخص البحث
دور العالج األسـري في تفعيل التكافل األسري لمواجهة ظاهرة العنوسة
(دراسة ميدانية)
د .محمد مرسي محمد مرسي

أهمية البحث وحيثياته:
الاااوا تاخ ا
معاات
الط ا وتن ا
 -1ارتف ا حج ا مشااة العنوس ا وارتف ا معاات
المجتم ا السااعوت  ،مم ا يفاار ع ا الب ا حني القي ا بتراساات البحني ا لمع لج ا من ا ه ا
األسري .
المشة
-2ح ج المجتم اإلس مي السعوت إل اي تة أفرات المجتم ألهميا العنصار البشار فاي إحاتا
األسااري فااي مجتم ا إس ا مي يماار
التنمي ا واسااتمراره  ،وماات إمة ا مواج ا ه ا المشااة
بطفرة ،ت ت ا ةي نه ا تص ت .
األسااري واألماارا النفسااي والصااحي المترتبا
-3و يا المجتمعا اإلسا مي ما المشااة
ع ارتف نسب العنوس خ ر نط الاوا الشرعي ب ستختا الع ا سر .
-4تنبيه المجتمع اإلس مي والخ يجي والسعوتي إل خطورة ارتف الم ور وتة ليف الاوا
مم ت يؤت إل عت ترة الشب ب ع الاوا  ،وب لت لي ت يؤنر ع البن ء القيمي تاخ ت ك
المجتم .
أهداف البحث:
-1توصيف وتح ي العوام المؤتي رتف حج مشة العنوس في المجتم السعوت  ،ومت
بس طت أو تعقته  ،بحي يةو ل ا أنار فاي مات إمةا التع ما ما ها المشاة وإيجا ت
ح و ج ري أو مؤ ت ل .
-2التعارف ع ا مظا هر العنوسا لاات الفتا ة السااعوتي المرتبطا ب لجوانااب األسااري والجساامي
والنفسي والعق ي .
األسري والنفسي التي تخ ق ا ارتفا حجا مشاة العنوسا فاي البنا ء
-3الةشف ع المشة
ا جتم ا عي السااعوت  ،سااواء تمن ا لااك فااي البن ا ء ا تص ا ت أو ا جتم ا عي أو النق ا في أو
التيني أو األخ ي.
-4وضا تصااور مقتاار مم رسااته ما خا "جمعيا الاااوا ورع يا األساارة " ل تع ما ما
جوانب مشة العنوس في المجتم السعوت ب ستختا الع ا سر .
اإلجراءات المنهجية للدراسة
-1نوع الدراسة :
األسري
تعتبر التراس م التراس الوصفي والتي تست تف تقرير خص ئ المشة
ل فت ة الغير متاوج وتراسا ظروف ا المجتمعيا واألساري المحيطا ب ا والةشاف عا الحقا ئ
واألبع ت المخت ف ل ووصف ظ هرة العنوس وصف ت يق .

تقف عنت مجرت جم البي نا والحقا ئ با تتجاه إلا تصانيف وتفسايره
والتراس الوصفي
ت ت وتحتيته ب لصورة التي ع ي ةمي وةيفي ب تف الوصو إل
ستخ
وتح ي
نت ئج ن ئي يمة تعميق .
ستختا التراس الوصفي في ه التراس هي ةون تتف م
وم المبررا التي تع
أهااتاف التراس ا وتحق ا التعاارف ع ا األسااب ب المؤتي ا لظ ا هرة العنوس ا والح ااو المقترح ا
لمواج ت في المجتم السعوت .
 -2منهج الدراسة :
تستخت التراس من ج رئيسي هاو مان ج المسا ا جتما عي ب لعينا العموتيا ما الفتيا
 ،و لك ل تعارف
[غير المتاوج ] الم تحق ب لبرن مج التتريبي بمع ت اإلتارة الع م ب لري
ع األسب ب والح و المقترح لظ هرة العنوس .
-3أدوات الدراسة :
يستخت في ه ا البح األتاة الش ئ استختام في البحو ا جتم عيا وهاي "ا ساتبي "
حي تتضم عتتا ما األسائ المتع قا بمتغيارا التراسا والموج ا ل فتيا "عينا التراسا "
البح .
لإلج ب ع تس ؤ
نتائج البحث :
لقاات توصا التراسا إلا مجموعا ما النتا ئج تتع ا بأسااب ب مشااة العنوسا المخت فا ،
األسااري
والمظا هر الجساامي  ،والنفسااي  ،والعق يا  ،وا جتم عيا ل فتا ة الغياار متاوجا والمشااة
والنفساي ل فتا ة الغيار متاوجا  ،ما عار تصااور مقتار ب ساتختا العا األسار والا ياات
مم رسته لجمعي الاوا ورع ي األسرة من -:
أ-التعوة إل إنش ء مش ري لمس عتة الشب ب ع الاوا .
ب-اسااتن رة وس ا ئ اإلع ا المسااموع والمقااروءة المرئي ا ل قي ا بمن ش ا مشااة العنوس ا م ا
اواي ه المخت ف ومح ولا وضا مقترحا لمواج ت ا ومن ا تشاجيع ع ا اساتختا العا
األسر في جمعي الاوا .
الااتعوة لااواارة األشااغ إلنشا ء مسا ة متواضااع ل شااب ب المقبا ع ا الاااوا ل مسا هم فاايمواج المشة .
عم جتيتة لمس عتة الشب ب ع إ م األسرة.
ت-المس هم م ب التول لفت مج
هـ-توجيه واارة األو ف والشائو اإلسا مي واألو ا ف والاتعوة واإلرشا ت ل قيا باتور ها فاي
مواج ت ك الظ هرة ع طري ي رج التي بتوضي ل ن س واألفرات تاخ المجتم عا
مخ ا طر العاااوف ع ا الاااوا وتعااريف بمع ا يير ا ختب ا ر الاواجااي وتنفي ا باارامج الع ا
األسر لمواج مشة النوس .

ملخص البحث
الممارسة المهنية لألخصائيين االجتماعيين العاملين في جمعيات الزواج ورعاية األسرة
وسبل تطويرها
األستاذ الدكتور /وجيه الدسوقي المرسي

أهمية البحث وحيثياته:
حتى مكنىت تيى مف ل اىخ ماتى كجم ىت اكزمىجم ماىيةما ةرةجمىىد من ىرو

أى كىت ت ىىةمر ل م

مازجكلمت تصةصج منتصجئت مالاتكجةت أهج تجصد ةلت ةاة ةمرتيج لي كهند ةلي تتصص
ت لي كاتكع إنكج هة رهمت أتحيمق له مف مرمهج ماكاتكع ارةرمد اأيجئه ةار جهمىد كةم نمىه
 ،ةال مكنت ني كهند لت تحيق نفج و من م ا ةرهج إال كت ت خ ما زت ماك ىتكر ار ىع ك ىتة
ل م ككجر ىىمهج ا ى ة رهف ىىت ماكاتكىىع  ،ةكىىت دىىف

أ ى كىىت مازكىىخ أج ىىتكرمر كىىت لاىىخ إن ىىجأهف

ماكزىىجرف ةمايىىمف ةماكهىىجرمم ما يكىىد اتحيمىىق لهى مف ماككجر ىىد ةت ةمرهىىج ىىت إ ىىجر ماتحىىةالم
ةماكت لأجم ماك تح دد ماتت مفراهج ماةمقع  ،منكر ماىيي مكنى حتكمىد إاىرم ما رم ىجم مازلكمىد
ماك تكرو ات ةمر ماككجر د ماكهنمد األتصجئت مالاتكجةت ت اكزمجم مايةما ةرةجمىد من ىرو
ةماتىىت مكنىىت تصىىكمكهج ىىت اىىة قمىىجا مالحتمجاىىجم مات رمأمىىد ماك لةأىىد ىىت من ىىر ماكنهامىىد
ما يكىىد اتفزمىىخ ماككجر ىىد ماكهنمىىد ةكت هىىيم ماكن لىىق سنىىه متحىىتف ما ىىزت نحىىة ت ىىةمر ماككجر ىىد
ماكهنمد الزجكلمت ت اكزمجم مايةما ةرةجمد من رو
أهداف البحث:
 -1ك جة و ل رم ماكاتكع ةل يمج و نفج تهف ةق رتهف ةل حخ ماكشن م ةماتنمف كزهج
 -2تةصمخ ل رم ماكاتكع أجاكةمر ماكتجحد ةتةامههف نحة مال تفج و كت كك

جم تي مف

مات كجم ماكتتلفد
 -3ت همخ ةكلمد ماتفجةخ أمت مانجا ةأزاهف ت أمئجتهف ماكتتلفد
 -4ت همخ ماتأج خ ماكك

ت أمت ماكك

جم ةأزاهج ماأزض ااكجت ت ممر مإلارم مم

الحصةخ ةل مات كجم ماكتتلفد
1

 -5ماتأدمر ةل ما مج د مالاتكجةمّد حمث ّ
لت كت له مف مات كد مالاتكجةمّد مانهةض أجا مج جم
ةماتشرمزجم ماتت تر ع كت ك تة ماأمئد ةت جهف ت حخ ماكشن م
ت
ت ةل جامب مااأ مالاتكجة ّ
 -6ماك جهكد ت ماتنشئد مالاتكجةمّد كت ت خ ماتفجةخ مااكجة ّ
أغرض تشنمخ لنكج

لةنمّد مكجر هج ماكةم ت ت تزجكله مامةكت مازج ي ةتتكش كع مايمف

ما جئ و ت ماكاتكع
خطة البحث:
ةاع آامجم ت ةمر ماككجر د ماكهنمد األتصجئممت مالاتكجةممت مازجكلمت ت اكزمجم مايةما
ةرةجمد من رو
نتائج البحث :
 .1تةامه من رو إا مات ةمم ماتت منأغت مايمجف أهج أه ف إاحجقهج أأي كك

د تحتجا

ات كجتهج
 .2تةامح ت كجم ماكك

د ماتت مزكخ أهج األ رو حت مكننهج مال تفج و كنهج ت اة

ماشرة ماكح و اياك
 .3ماك جهكد ت يمج و نفج و تي مف مات كجم األ رو
 .4مازكخ ةل تنةع مات كجم ماتت تي كهج كك

جم رةجمد من رو م أكج متنج ب كع تز

ةتنةع ماحجاجم ةماكشن م
 .5تة مر مات كجم ما يكد ت مافرةع ماتجأزد ااكزمجم مايةما ةرةجمد من رو
 .6تحةمخ من رو إا ماكك

جم ماتت مكنت لت تشأع محتمجاجتهف لة تةماه كشن تهف

2

ملخص بحث
المتغيرات الشخصية والتنظيمية والمجتمعية المرتبطة بالتسويق االجتماعي لبرامج جمعيات
الزواج ورعاية األسرة
دراسة وصفية مطبقة على عينة من جمعيات الزواج ورعاية األسرة بالمملكة العربية
السعودية.
إعداد
أ.د .أحمد صادق رشوان

د .منتصر عالم محمد

 -1أهميةة البحةث وحياياتة  :يعتبر لتتور يال لماتيرأحد الررا لتيراليث لتلاي ررك لتترد يي ر ا
تورررتيام تيورررأحاا ايعيرررأو لترررا لر حأيرررك ل وررر ا ي أورررتيالم ررر ل تيرررك لتتوررر يال
لماتيأحد) يي ث ض ا يعب حر ناأحرك بم ييرك لمت رأث برأتايل لتيورتلاي تتاييرك
حيررو ا ررأ ا ل تيأيررو تل ي رأ أل ررالي تلررع لتايعيررأو ررد تل يررال لموررت ل ل و ر ي
بأإلضأ ك اتى وب لتتمييا لتراحم لتياتيعرد ي ترع يتمرال يرأ يرأ الرأ و اتيرو لتت ريأو
لتلأيك لتتد ي او بلأ لتيلت يأو لتوأب ك تايعيأو لتا لر حأيك ل و ا بأتييل ك لتع بيرك
لتوررع ايك لتتررد الررأ و لتررى ا ييررك لم تيررأم بأتعيررث لتيسووررد تلر لتايعيررأو ير ير ث
لت يغك لتعلييك تأل الي لتتطبيال لتعيلد تل لئح لتتاظيييك لتيأتيك لإلال يرك لورب لرا ا
اي أايررأو ررث ايعيررك ي بأإلضررأ ك لتررى لم تيررأم بأتتور يال لإلح يررد لملت ل ررد تلبر لي
ل و يك تل لتايعيأو.
 -2أهداف البحث :
ي تلليرث ا رم لتي تغير لو لتلي ريك لتتاظيييرك لتياتيعيرك لتي تبطرك بأتتور يال
-1
لماتيأحد تب لي ايعيأو لتا لر حأيك ل و ا.
ي تتمعيث لتيتغي لو لتي تبطك بأتتو يال لماتيأحد بب لي ايعيأو
 -2ضأ اطأ ت
لتا لر حأيك ل و ا.
 -3لتيال لتعليد تلبلث  :تم لمحتيأا حلى يال لتيوح لماتيأحد با حيو :
 بأتعياك  :حياك ي ايعيأو لتا لر حأيك لمو ا بأتييل ك لتع بيك لتوع ايك . لتلأيث  :اييأ لت أئيي حلى لتعأيلي بايعيرأو لترا لر حأيرك ل ور ا لتيورتلا كبأتييل ك لتع بيك لتوع ايك.
 -4اال و ايأ لتبيأاأو  :لوتيأ ا لوتبيأ تلت حلى ث يلأ -:
لتيل ل ث  :لتبيأاأو ل تيك .
لتيل لت أاد  :لتيتغي لو لتلي يك لتتاظيييك لتياتيعيك.
لتيل لت أتث  :لتتو يال لماتيأحد تب لي ايعيأو لتا لر حأيك ل و ا.
 -5المجاالت :
ى
لتياأث لتي أاد :ت ا تي ث د لتعاا لتمعلد تلايعيأو لتتد لوتاأبو ت وتبيأ
 )30ايعيك تي لو د ل تد لتايعيك لتيي يك تلا لر حأيك ل و ا "او تد"-
بأتي ر – لتايعيك لتيي يك تلا لر
يل ع لتت يال تلا لر لإل ح ل و

لإل ح لماتيأحد بأإل ر – لتايعيك لتيي يك تلا لر لت حأيك لمو يك بب ياا –
لتايعيك لتيي يك تليوأحاا حلى لتا لر لت حأيك ل و يك بي ك لتي يك – لتايعيك
لتيي يك تتيوي لتا لر حأيك ل و ا بأإللوأء – لتايعيك لتيي يك تليوأحاا حلى
لتا لر لت حأيك ل و يك " ئأم" – ي ا لتتاييك ل و يك بأتايأم – ايعيك تيوي
لتا لر لت حأيك ل و يك بأتا ي – ايعيك لتل أئال بااا – لتايعيك لتيي يك تتيوي
لتا لر حأيك ل و ا " أق" – لتايعيك لتيي يك تلا لر لتتاييك ل و يك – لتايعيك
لتيي يك تلا لر لتتاييك ل و يك بأتب ي يك – لتايعيك لتيي يك ب بيأ – ي ا لتتاييك
ل و يك بأإللوأء – ايعيك تآتي بعاياا – لتايعيك لتيي يك تلا لر لت حأيك ل و يك
بيلأ ظك لتي اب – ايعيك لتب لتيي يك بل طك واي – تااك لتا لر بأتي اب – ي ا
لتتاييك ل و يك بأت يأض "ا لأا" – ايعيك يوأحاا لتلبأب حلى لتا لر لتت ايو
ل و ب لبغ – تاأ لتتاييك لماتيأحيك – ي ا لحى – ي ا ل و ا لتاي اد
بل لء – ي ا لتتاييك "ا لأا" باأيأ ام ل يي يأاا ليلم هللا تعأتى – ايعيك
لتا لر لتت ايو ل و – ايعيك لتي اا لتيي يك تإل ح لماتيأحد بااا – ايعيك
ط يي لتيي يك – ايعيك لتا لر بااا – ايعيك أق تلا لر حأيك ل و ا بلأئث)
ي ت ا تي لو لتياأطال لتتأبأ تلأ لتايعيأو د اأال – لت يأض – لتياياك لتيا ا –
لت يم – لتياط ك لتل نيك – لتا ي – لأئث – حوي – ي ك لتي يك)
)82
لتياأث لتبل  :نا تي ث د لتعاا لتمعلد تلعأيلي يي لوتاأب ل ت وتبيأ
)24ي ياي تامي ي  /ياي حأم )16ي ياي اال ا
يبل ث أ تد  :يوتلأ او
)3ي ئيس نوم )11ي بألث ئيود )2ي
)9ي ئيس لاا )9ي ي لح او
)6ي يوأحا بألث .)2
يا ب او
لتياأث لتاياى  :ت ا تلاا د لتمت ا لتتد لوتغ نتلأ لتا لوك د ايـأ لتبيأاأو ي
ى ل لتى لل ا ي ي  10لعبأ  1435ـ لتي ل ال  8ي اي  2014م
لتييال
لتى  25يضأ  1435ـ لتي ل ال  22ي تي  2014م.
 -6خطة البحث :
* لتي للك ل تى ل لتى لل ا ي ت يبأ أل )  :لإلطرأ لتاظر ي – لتا لورأو لتورأب ك
– لتي الأو لتاظ يك – يأغك يل لك لتا لوك ا ال لأ يمأ ييلأ توأسمتلأ.
* لتي للررك لت أايررك ل ر لتى لررل ا رري ت يب رأ أل )  :ايررأ لتبيأاررأو ي ر لتييررال ي تلليررث
تموي لتاتأئ .
 -8نتائج البحث  :ت ث لتبلث لتى ياي حك ي لتيتغي لو لتي تبطك بتل يرال ايعيرك لترا لر
حأيك ل و ا ال لأ:
 لتيتغي لو لتلي يك وا لو لتيب ا د ياأث لتعيث بايعيأو لتا لر حأيك ل و ا
ي لتل ث حلى ا لو تا يبيك  ...اتخ).
 لتيتغي لو لتتاظيييك طبيعك لتعيث لتيسوود ي لتعيث لتم ي ى ي لتلمأ يك ي لتيوأءتك).
لتيتغي لو لتياتيعيك لتيلأ ك لتياتيعيك ي لتع نأو ل يك لت اويك ي لت اي لتعأم
لتياتيعد.

ملخص بحث

انسنة المناخ األسري وتحسين نوعية الحياة للمرأة المعنفة
أ.د.محمود محمد أحمد صادق
أهمية البحث وحيثياته :ما يعتري األسرة العربية بصفة عامة واألسرة السعودية بصفة خاصة
من تغيرات سلبية بفعل العولمة وما ترتب عليه من آثار ظهرت بعضها في مشكالت العنف ضد
المرأة .
أهداف البحث:
 .1التعرف على أشكال ومظاهر العنف ضد المرأة .
 .2كيفية تحسين نوعية الحياة للمرأة المعنفة .
 .3وضع استراتيجيات وتكتيكات انسنة المناخ األسري في التعامل مع المرأة المعنفة
 .4عرض بعض المداخل العالجية لمواجهة العنف ضد المرأة ( العالج النسائي – أنموذج)
خطة البحث :أولا :المقدمــة
ثانيا :أهمية الموضوع
ثالثا :اإلطار النظري والمفاهيم
أ -العنف ضد الزوجة.
ب -انسنة المناخ األسري.
جـ -تحسين نوعية الحياة للمرأة المعنفة.
رابعا ا :بعض النظريات المفسرة للعنف ضد الزوجات
خامسا ا :استراتيجيات وتكتيكات انسنة المناخ األسري للتعامل مع المرأة المعنفة.
سادسا ا :العالج النسائي كأحد المداخل العالجية لمواجهة العنف ضد المرأة.
نتائج البحث :
 -1الزوجة تعد نفسها أحد العوامل الرئيسية لبعض أشكال العنف وذلك لتقبلها له والتسامح
والخضوع أو السكوت عليه مما يجعل الزوج يتمادى أكثر .
 -2العادات والتقاليد  :حيث أن هناك أفكارا ا وتقاليدا ا متجذرة في ثقافات الكثيرين والتي تحمل
في طياتها الرؤية الجاهلية لتمييز الذكر على األنثى مما يؤدى إلى تصغير وتضئيل األنثى
ودورها .

 -3إن النظرة القيمية الخاطئة التي ل ترى أهلية حقيقية وكاملة للمرأة كإنسان كامل اإلنسانية
حقا ا وواجبا ا  ،هو ما يؤسس لحياة تقوم على التهميش والحتقار للمرأة وبالتالي للعنف
ضدها .
 -4األسباب االقتصادية :إن الخلل المادي الذي يواجه الفرد أو األسرة والتضخم القتصادي
الذي ينعكس على المستوى المعيشي لكل من الفرد أو الجماعة حيث يكون من الصعب
الحصول على لقمة العيش والحياة الكريمة .
أشكال العنف ضد المرأة:
 العنف غير اللفظي أو المخفي :وهو التهديد بالنظر أو التلويح باليد وتكسير األشياءوتمزيق الثياب .
 استخدام الجانب القتصادي كوسيلة للضغط على الزوجة كمنعها من العمل أو أخذ راتبها . التهديد العاطفي والنفسي ويتمثل في التحقير والتشكيك بالثقة وإشعار الزوجة بالذنبوالتقصير .
 استخدام التهديد :ويعني تهديد الزوجة بالطالق ،الهجر ،أو التهديد بالقتلآثار العنف ضد الزوجة :
 -النسحاب والعتمادية.

 -تدمير أدمية المرأة وإنسانيتها.

 فقدان الثقة بالعالقات الحميمة مع الزوج- .فقدان الثقة بالنفس والقدرات الذاتية للمرآةثانيا :اآلثار على المجتمع :
 .1العنف يهدد حالة األمن والسالم الجتماعيين للمجتمع
 .2التكلفة القتصادية التي يتحملها النظام الصحي حيث تشير منظمة الصحة العالمية بأن تكلفة
المرأة
ضد
العنف
يحمل ميزانية الدولة مصاريف باهظة كان من الممكن الستغناء عنها لو لم توجد تلك
الممارسات العنيفة
 .3باإلضافة إلى تكاليف العدالة ومراكز الشرطة والمحاكم والخدمات الجتماعية المختلفة وكل
هذهالمصروفات تضاف إلى ميزانية الدولة إلصالح ما أفسدته الممارسات العنيفة ضد المرأة.
مقترحات لمناخ أسري سوي للتغلب على مشكلة العنف ضد المرأة:
 .2التركيز على اليجابيات  .3 .تبادل المسئوليات
 .1الحب والقبول غير المشروط .
واألدوار  .4 .تشجيع المشاركة الجتماعية .

ملخص بحث
مؤشرات برنامج مقترح للعالج بالقراءه للحد من مشكالت األسره السعوديه (الطالق العاطفي
أنموذج )
أ.د .رأفت عبد الرحمن
أوال-:أهميه البحث وحيثياته -:
 -1ط ر ا ممااس ررم مما للررم مالرراء ررسمأ م ع ميرر ،س ر لاالررم ع ررسل لا ر ع لل ر لس ر
ممااس م
 -2مااس م مملاء سمأ م ع سممملم مسيضالم ي جاللست ممزممء م لسلم مأل ع
 -3إلس ع ممعمجلم مملاا مإللعسء مم ك ي إل عخ مام شك ا ل ي جاللست ممزممء
-4
ثانيا -:أهداف البحث -:
 -1ط ر ا ارش ر مت م لررساح اأع ر ا مااس ررم مملرراء ررسمأ م ع ما ر ا ر اشرركام ممطررا
مملسط ي مأل ع مم لم لم
 -2إمأس ممضم لا ااس م س امب ا ل ماعمجلم ممإلصاا مأل ي
 -3ع لل لس مملاء سمأ م ع ي ع ل مل مماأ ال لا ممزممء ممماعزمجل
ثالثا-:تساؤالت الدراسه -:
-1اسخصس ص ممطا مملسط كاس م ت سإللعسء مم ك ي ؟
-2اسارش مت مم لساح مماأع ا مالاء سمأ م ع ما ا اشكام ممطا مملسط
مأل ع مم لم لم ؟

ي

رابعا -:المنهج العلمي للبحث -:
مم ث س سلممع مم مث مم الماع لم مممال ح هم ال ح ع ال مما عمي
خامسا-:عينه المصادروالعينه الزمنيه
لللم مماصس إشعاات لا (ممارم ست مملاالم مم س مملاالم مم مث مملاالم ) كإلعسء
يك ي م ممطا مملسط .مق اغ جم مملللم ()37ملس الاماسع .ساس مملللم ممزاللرم ي ر
ا لسم 1990م ع مآل .
سادسا-:أدوات جمع البيانات للبحث
" مل ع ال ا عمي مإللعسء مملاا "ا إل م مم س ث
سابعا -:خطه البحث
عع ا م مم م م ميأس أله مي س مع سرالع س ي مما م ممعسملم
-1إل م مإلطس مملظ ي ممإلج م مت ممال جلم مملسام
-2ع ال ا عمي مم م ست ممم مث مم س أم ي اجس ممطا مملسط
-3ممعمص مارش مت مم لساح مماأع ا ممذي لاك عط لأم ا الظم س امب مملاء
سمأ م ع
-4ع كلم ممخ م ما لساح مماأع ا
ثامنا -:نتائج البحث -:
 -1س س امب لسع ممزمجل اكملسعم ممال يلم ممممج مللم ممم امكلم لل ا سهم س ر سب
ممطا مملسط
 -2عم ط ا لساح ا كم صسمح مااس م س امب مملاء سمأ م ع ما ا اشركام ممطرا
مملسط ي مأل مم لم لم

الملتقى السابع
لجمعيات الزواج ورعاية األسرة بالمملكة العربية السعودية
ملخص البحث
المتطلبات المعرفية والقيمية والمهارية للعاملين بجمعيات الزواج
إعداد
د .إلهام أحمد بشر د .منتصر عالم محمد
 -1ورعاية األسرة لمواجهة مشكلة العنف األسرر  ،دراسةة وفةةية مقبقةة علةى عينةة مة
جمعيات الزواج ورعاية األسرة بالمملكة العربية السعودية .
 -2أهمية البحث وحيثياته  :في ضوء ما أشارت إليه نتائج العديد م الدراسةات التةي تناولةت
العنف األسرى والتةي أوضةحت أ اججةراءات القائمةة للتعامةه معةه ل تةزاه مافةرة ممةا
يعنى ضرورة بذه مزيد م الجهد للتخةيف م حدة المشكلة والتعامه معها بكه شةةافية ،
باجضافة الى العديد م التوفيات التي أكدت على (معالجة ثالثة مضايا رئيسية تتمثه في
وماية المجتمع والجماعات واألسرة واألفراد مة اةاهرة العنةف المتةةامض بوضةود وتحديةد
أساليب التعامه معه  ،ومعالجة أثةار بعةد حدوثةه – أ تتةولى وزارة الشةئو الجتماعيةة
دعض المؤسسات الجتماعية لتةعيه نااض حماية األسرة وتوفير األخفائيي الالزمي لةذل
)  ،وذل ما خرجت به توفيات الملتقيات السابقة لجمعيات الزواج ورعاية األسرة والتي
ركزت على اهتماض هذ الجمعيات بتحسةي األداء المسةتمر وتقةوير أداء العمةه وتوايةف
وتنمية مواردها البشرية مما يحقق لها الستدامة والجودة الشاملة.
 -3أهداف البحث:
 وفف وتحليةه أهةض المتقلبةات المعرفيةة والقيميةة والمهاريةة للعةاملي بجمعيةات الةزواجورعاية األسرة لمواجهة مشكلة العنف األسرى.
 وضةةةع إقةةةار تفةةةورم لتةعيةةةه متقلبةةةات العةةةاملي بجمعيةةةات الةةةزواج ورعايةةةة األسةةةرةلمواجهة مشكلة العنف األسرى.
 -4المنهج العلمي للبحث  :تض العتماد على منهج المسح الجتماعي بنوعيه:
 بالعينة  :عينة م جمعيات الزواج ورعاية السرة بالمملكة العربية السعودية . الشامه  :جميع القةائمي علةى والعةاملي بجمعيةات الةزواج ورعايةة األسةرة المسةتهدفةبالمملكة العربية السعودية.
 -5أدوات جمع البيانات  :استمارة استبيا تحتوى على ثالث محاور -:
 المحور األوه  :البيانات األولية .
 المحور الثاني  :المتقلبات المعرفية والقيمية والمهارية .
 المحور الثالث :أبعاد مشكلة العنف األسرى.
 -6المجالت:
المجال المكاني :ولقد تمثه في العدد الةعلي للجمعيات التي استجابت لالستبيا  ،وهي
كاآلتي( :الجمعية الخيرية لإلفالد الجتماعي بجدة ،مشروع التوفيق للزواج
واجفالد األسرم بالخرج ،الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب بينبع ،جمعية المودة
الخيرية لإلفالد الجتماعي بجدة ،الجمعية الخيرية للزواج واجفالد الجتماعي
باألفالج ،الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والرعاية األسرية بمكة

المكرمة ،الجمعية الخيرية لتيسير الزواج ورعاية األسرة باألحساء ،الجمعية الخيرية
للمساعدة على الزواج والرعاية األسرية بالقائف ،جمعية تيسير الزواج والرعاية
األسرية بالجوف ،مركز التنمية األسرية بالدماض ،الجمعية الخيرية للزواج ورعاية
األسرة "أسرتي" ،الجمعية الخيرية للمساعدة على الزواج والرعاية األسرية "وئاض"،
الشقائق بجدة ،جمعية وفاق لتيسير الزواج ورعاية األسرة بحائه ،الجمعية الخيرية
للزواج والتنمية األسرية ،الجمعية الخيرية للزواج والتنمية األسرية بالبكيرية ،مركز
التنمية األسرية باألحساء ،جمعية تآلف بعنيزة ،مركز األسرة النموذجي بشقراء،
جمعية البر الخيرية بحوقة سيدر ،مركز التنمية األسرية بالرياض "إرشاد" ،جمعية
مساعدة الشباب على الزواج والتوجيه األسرم برابغ ،لجا التنمية الجتماعية
بالمنققة الشرمية ،جمعية البر الخيرية بالزلةي ،مركز األميرة نورا بعنيزة ،جمعية
الزواج والتوجيه األسرم بجدة ،جمعية قريف الخيرية) .ولقد تمثلت المناقق التابعة
لها الجمعيات في( :مكة المكرمة – الرياض – المدينة المنورة – القفيض – المنققة
الشرمية – الجوف – حائه – عسير – الحدود الشمالية).
المجال البشري :ومد تمثه في العدد الةعلي للعاملي مم استجابوا لالستبيا  ،وهض
كاآلتي :مستشار أسرم ( ،)51مدير تنةيذم  /مدير عاض ( ،)23مدير إدارة (،)11
رئيس مجلس إدارة ( ،)4رئيس وحدة ( ،)6مفلح أسرم ( ،)10رئيس مسض (،)6
باحث رئيسي ( ،)3مدرب أسرم (.)5
المجال الزمني :ولقد تحدد في الةترة التي استغرمتها الدراسة في جمـع البيانات م
الميدا  ،وهي حوالي شهر ونفف ،م ( 10شعبا  1435هـ ،الموافق  8يونيو
 2014ض إلى  25رمضا  1435هـ ،الموافق  22يوليو  2014ض).
 -7خقة البحث :
* المرحلة األولى ( حوالى شهر ونفف تقريبا ً )  :اجقةار الناةرم – الدراسةات السةابقة
– الموجهات النارية – فياغة مشكلة الدراسة وأهدافها ومةاهيمها وتساؤلتها .
* المرحلةةة الثانيةةة ( حةةوالى شةةهر ونفةةف تقريبةا ً )  :جمةةع البيانةةات مة الميةةدا  ،تحليةةه
وتةسير النتائج .
 -8نتائج البحث  :توفه البحث الى مجموعة مة المتقلبةات للعةاملي لمواجهةة مشةكلة العنةف
األسرى:
 المتطلبررات المعرفيررة ( أنةةواع العنةةف األسةةرى  ،الخفةةائت والسةةمات الرئيسةةية التةةي
تعانى منه  ،البرامج اجرشادية  ،مشكالت العنف األسرى وأولوياتها  ،الثقافات الةرعية
لألسر التي تعانى منه  ...إلخ).
 المتطلبات القيمية ( عدض منامشة معلومات ذات فةة الخفوفية لألسةر لقةرف ثالةث
أو مؤسسات مجتمعية أخرى إل بموافقتها  ،حماية القائمي علةى المؤسسةة لخفوفةية
المعلومات لألسر عندما يجيبةو علةى أم أسةئلة لوسةائه اجعةالض  ،مسةاعدة األسةر فةي
اتخاذ مرارات مناسبة لحماية مفالحها ...إلخ).
 المتطلبررات المهاريررة ( القةةدرة علةةى انتقةةاء المعلومةةات  ،القةةدرة علةةى مالحاةةة وتةسةةير
السةةلو اللةاةةي وغيةةر اللةاةةي  ،القةةدرة علةةى التركيةةز علةةى بةةؤر الخةةالف والهتمةةاض ،
القدرة على استخداض الوسائه الحديثة.

ملخص تنفيذي لوثيقة عمل بيت الخبرة للتنمية األسرية
د .خالد بن سعود الحليبي

بدأ التوجه نحو التميز والجودة الشاملة في قطاع العمل الخير ي واالجتماعي في العقدين الماضيين ،في
ظل حراك اجتماعي واسع النطاق لتحسن واقع المنظمات والمؤسساات الخيرياة مان خالل إطالق وتبناي
مشاريع اجتماعية ريادياة للادفع بتلاك المؤسساات نحاو االبتكاار والفعالياة فاي بنائهاا التنظيماي والمؤسساي
لمواكبة سمات عصار المعرفاة والتقنياة الحديثاة واألبحاا

التطبيقياة بماا يخاد تحقيا القيماة المضاافة فاي

خدمة المستفيدين منها.
وفي ظل هذا التوجه االستراتيجي والتنافسية في قطاع العمل الخيري واالجتماعي ،ت تبني دع فكرة
إنشاء بيت خبرة وطني في التنمية األسرية من قبل إحدى المؤسسات المانحة الرائادة فاي المملكاة :مؤسساة
سليمان بن عبدالعزيز الراجحي ليكاون أحاد مشاروعاتها النوعياة ،وتبنات تنفياذ بيات الخبارة بالكامال ،ماع
السماح للبيت بإبرا عقود العمل التشغيلية مع أية جهة رسمية من القطاعاات الثلثاة :الحكاومي ،واألهلاي،
وغير الربحي ،كما تبنت مؤسسة عبدالرحمن بن صالح الراجحي دع مرحلة إنضاج المشروع ليبدأ عمله
مكتمل أركان التأسيس بإذن هللا تعالى .كل ذلك بهدف رفع قدرات مراكز التنمية األسارية فاي المملكاة إلاى
مستوى الجودة والكفاءة واالحترافية المهنية وتحسين أدائها ،وتحقي الميزة التنافسية.
وانطلقا من تعزيز هذا الدور والمساهمة في المشاريع الريادية في التنمية االجتماعية الريادية ،جاء تبني
دراسااة بناااء التصااور النهااائي للمشااروع بمااا يتوافا مااع المنهجيااة العلميااة إلدارة المشاااريع لضاامان تحقا
معايير النجاح في المشروع.
ويهدف هذا المشروع إلى تأسيس )بيت الخبرة للتنمية األسرية( ليكون مرجعا علميا ومهنيا للمؤسسات

األسرية واألفراد المهتمين بالشأن األسري في المملكة العربية السعودية.
وقد بذلت جهود كبيرة ومتتابعة في سبيل تحقي هذا التوجه من خلل اتباع األساليب واألدوات العلمية،
التي تنوعت بين الزيارات الميدانية الداخلية والخارجية لبيوت الخبرة المقاربة ،وورش العمل التخصصية
من أجل سماع صوت المستفيدين وأصحاب المصلحة ،وإجراء المقابلت مع عدد من الخبراء والمختصين
المتمرسين الستطلع آراءه حول عوامل وفرص نجاح المشاروع ،واساتخلص الادروس المساتفادة مان
المشروعات النوعية المشابهة.
وتقد وثيقة العمل المطروحة اإلطاار العاا  ،والتصاور النهاائي لمشاروع بيات الخبارة فاي التنمياة األسارية
وخطة إدارة وتنفيذ المشروع ،ضمن جدولة زمنية محددة ،ومؤشرات أداء دقيقة ،تضمن تحقي مخرجاته،
وت ا الوقااوف علااى أباارز المخاااطر المحتملااة التااي ربمااا تااؤثر فااي المشااروع ورصااد أباارز االسااتنتاجات
والتوصيات لضمان إكماله واستدامته بنجاح.
وتحدد وثيقة عمل المشروع الفترة الزمنياة لتنفياذ بخمساة أعاوا اعتباارا مان العاا  ، 4141هاذا وقاد تا
إعداد الخطة التشغيلية 1436/1435هـ للسنة التجريبية للمشروع في ضوء هذا اإلطار الزمني.

بحث بعنوان
"نماذج محلية وإقليمية وعالمية متميزة في مجال رعاية االسرة"
اعداد
ا.د /وفاء هانم محمد مصطفى الصادي
أستاذ تنظيم المجتمع – كلية الخدمة االجتماعية – جامعة حلوان
مقدم الى
الملتقى السابع لجمعيات الزواج ورعاية االسرة
المملكة العربية السعودية – الدمام
المركز الدولى لألبحاث والدراسات (مداد)
أهمية البحث :
 .1تحليل النماذج المحلية واإلقليمية والعالمية المتميزة في مجال رعاية االسرة يساعد في تطوير
سياسات الرعاية االجتماعية بشكل عام وسياسات رعاية االسرة بشكل خاص.
 .2المساهمة في تكوين اتفاقيات وعالقات تعاون مع الدول األخرى بما يساهم في تطوير الخدمات
المقدمة لرعاية االسرة.
 .3المساهمة في تحسين جودة الخدمات المقدمة لالسر محليا وإقليميا وعالميا بما يؤدى الى التوافق
النفسى واالجتماعى مع مختلف التغيرات.
 .4تبادل الخبرات و المعارف المختلفة بين العاملين في رعاية االسرة والذى قد يساهم في حل
العديد من المشكالت االجتماعية المرتبطة باالسر.
 .5رعاية االسرة تعنى دولة متقدمة ومزدهرة في المستقبل البعيد بما يؤدى الى اشباع احتياجات
االسرة وتحقيق معدالت افضل من الرفاهية االجتماعية.
 .6توجيه القائمين والمسئولين الى المشكالت المعاصرة لالسرة بما يؤدى الى حسن استخدام
الموارد وتوفير برامج التوعية والتغير االيجابى لألفراد واألسر.
 .7اثراء الجانب النظرى فيما يرتبط بمعايير الجودة المرتبطة بمجال رعاية االسرة.
 .8رسم رؤية مستقبلية للبرامج واألنشطة التي تقدم لالسرة بما يواكب التغيرات العالمية والمحلية
واإلقليمية
 .9المساهمة في وضع خطط لتمكين االسر الفقيرة والمعدمة كأحد ابعاد التنمية المستدامة في اى
مجتمع من المجتمعات.
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اهداف البحث:
 .1تقييم وتحليل النماذج المحلية واإلقليمية والعالمية في مجال رعاية االسرة.
 .2تحديد أوجه االستفادة من النماذج التي يمكن تحليلها.
 .3الوصول الى مجموعة من المعايير التي تساهم في جودة الخدمات المقدمة لرعاية االسرة.
 .4التوصل الى نموذج مهنى مقترح للممارسات المتميزة في مجال رعاية االسرة.
 .5التوصل الى برنامج مبتكر لتطوير مجال رعاية االسرة بكافة انساقه المختلفة.
المنهج العلمى للبحث :

( )1نوع البحث :تنتمي الدراسة الى الدراسات الوصفية التحليلية التي تهدف الى تحليل الخبرات المحلية
واإلقليمية والعالمية المتميزة في مجال رعاية االسرة.
( ) 2منهج البحث :يعتمد البحث على المنهج التحليلي االستنباطي في ضوء استراتيجية بحثية تتمثل فيما
يلي:
( )1تحليل محتوى االدبيات المتعلقة بمجال رعاية االسرة.
( )2تحليل محتوى االدبيات المتعلقة بالنماذج المحلية واإلقليمية والعالمية في مجال رعاية االسرة
( )3تحليل المعلومات وتفسيرها واستنتاج الحقائق منها.
( )3أدوات البحث :اعتمد البحث على أداة كيفية وهي أداة تحليل المحتوى للنماذج المحلية واإلقليمية
والعالمية المتميزة في مجال رعاية االسرة.
( )4خطة البحث :
تركز خطة البحث على الخطوات التالية :
 .1مدخل لموضوع البحث متضمنا الدراسات السابقة.
 .2الموجهات النظرية للبحث.
 .3تحديد وصياغة مشكلة البحث
 .4أهمية البحث.
 .5اهداف البحث.
 .6مفاهيم البحث وتتضمن:
 مفهوم االسرة.
 مفهوم التميز.
 مفهوم رعاية االسرة.

 .7اإلطار النظري للبحث:
 استعراض النماذج المحلية واإلقليمية والعالمية في مجال رعاية االسرة.
 الدورس المستفادة من تلك النماذج .
 المعايير التي توجه الممارسات المتميزة في مجال رعاية االسرة.
 نموذج مهنى مقترح للممارسات المتميزة في مجال رعاية االسرة.
 برنامج مبتكر لتطوير مجال رعاية االسرة بكافة انساقه المختلفة.

 .8النتائج المتوقعة للبحث:
من المتوقع ان يتوصل البحث لبعض النتائج مثل:
 تحديد معايير توجه الممارسات المتميزة في مجال رعاية االسرة.
 التوصل الى نموذج مهنى مقترح للممارسات المتميزة في مجال رعاية االسرة.
 برنامج مبتكر لتطوير مجال رعاية االسرة بكافة انساقه المختلفة.

ملخص بحث
التوفيق بين الراغبين في الزواج تجربة وتطلعات
م .عبد هللا عارف موني

• أهمية البحث وحيثياته :
 تعتبررررر مما سررررر التوفيررررر بررررري الررررر ا بي فررررر الررررر وا عمررررر ما سررررر الكثيررررر ممرررررسررررب و ا و ظرررر ا للحاجرررر الملحرررر إليرررر تحررررو لمه رررر و صررررا سررررو ي تررررا كرررر مرررر
أ ا البحررررر عررررر الشررررر ي  ،و فرررررت البرررررا علررررر مصررررر اعي و صرررررا مه ررررر مررررر ال
مه ررررر لررررر و ظررررر ا لعررررر وجرررررو قررررروا ي تحكررررر أو خصررررر م اولررررر للمه ررررر صرررررا
مرررر ا للعررررابثي و المررررا يي حترررر كثرررر عرررر مرررر سررررلب أمررررواله باسرررر البحرررر عرررر
حرررررر فرررررر جمعيرررررر الرررررر وا بجرررررر
الشرررررر ي  ،لرررررر ا كررررررا ال مررررررا علي ررررررا أ تحرررررر
لوضرررررر خطرررررر عمرررررر م رررررر و قابلرررررر للتطبيرررررر و المما سرررررر كو ررررررا حمرررررر قصرررررر
السب ف ه ا المجا .

• أهداف البحث :
 .1عمرررررر أ مو جررررررا قابرررررر لل يررررررا
جمعيا ال وا .

و التطبيرررررر كمع فرررررر يمكرررررر االسررررررت ا م هررررررا فرررررر

 .2المساع ف إيجا ش ي الحيا األمث .
 .3المساع عل الح م

س الط

باختيا الش ي األمث .

 .4تلبي احتيا ال ا بي ف ال وا و اختصا الوق و الجه عليه .
 .5ت ي ه الخ م باحت افي و بشك مه

مظ .

 .6كس ث المجتم ف االعت اف بأهمي و ض و

الخ م .

• المنهج العلمي للبحث :
 ترررررر اسررررررتخ ا مرررررر ه ال اسرررررر التحليليرررررر لواقرررررر مما سرررررر التوفيرررررر فرررررر المملكرررررروبلو تهررررا فرررر خطرررر عمرررر قابلرررر للتطبيرررر مرررر أخرررر م ي رررر جرررر كحالرررر وترررر تطبيرررر
ال اس عليها .

• خطة البحث :
 المرحلة االولىالتع يف بأهمي التوفي بي ال ا بي ف ال وا وكيف اصب حاج ملح .

 المرحلة الثانيةاعداد خطة العمل وتشمل خطة العمل البنود التالية :
 .1التع يف بالخ م التوفي بي ال ا بي ف ال وا .
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اس السو .

 .3خط التسوي للخ م .
 .4خط التشغي .
 .5خط التطوي .
 .6اإل ا

و الهيك الت ظيم .

 المرحلة الثالثة :تطبي الخط واقعيا ومع ف المعوقا وت وي م هجي التطبي
 المرحلة الرابعة :اتمت العم الكت و يا .
• النتائج المتوقعة :
 ستسررررراه هررررر ال اسررررر فررررر اآلخررررر بيررررر العررررراملي فررررر التوفيررررر بررررري الررررر ا بي فرررررالررررر وا لررررر جمعيرررررا الررررر وا بالمملكررررر حرررررو خطررررر عمررررر يسررررره تطبي هرررررا كو هرررررا
مطب عمليا و تائجها جي .
 يررررررا سررررررب التوافرررررر فرررررر المخ جررررررا أل االختيررررررا ترررررر وفرررررر خطرررررروا متتاليرررررروم وس .
 الح بشك كبي م المما سا الخاطئ له المه . حماي ال ا بي ف ه الخ م م الما يي العابثي ب اه المه . -اع ا تطبي الكت و

ي ا ب عم التوفي بي ال ا بي ف ال وا .

ملخص بحث
تقييم برامج جمعيات الزواج ورعاية األسرة بالمملكة العربية السعودية في ضوء أهدافها
ورؤية مستقبلية لتفعيل دورها في الحد من المعوقات والمشكالت التي تحد من تحقيق أهدافها

إعداد
استاذ دكتور مدحت محمد أبو النصر

دكتور محمد محمود النحراوي

أستاذ تنمية وتنظيم المجتمع ورئيس قسم المجاالت
( السابق )

أستاذ مساعد بقسم الخدمة االجتماعية

كلية الخدمة االجتماعية  -جامعة حلوان

وتنمية المجتمع بكلية التربية – جامعة األزهر

الملتقى السابع لجمعيات الزواج و رعاية األسرة بالمملكة العربية السعودية
الدمام  12-11 :فبراير 2015

ملخص البحث
عنوان الدراسة :
تقييم برامج جمعيات الزواج ورعاية األسرة بالمملكة العربية السعودية فى ضوء أهدافها -
ورؤية مستقبلية لتفعيل دورها في الحد من المعوقات والمشكالت التي تحد من تحقيق أهدافها .
مقدمة :
زادت مالمح االهتمام بالجمعيات الخيرية بالمملكة العربية السعودية بصفة عامة وبجمعيات
الزواج ورعاية األسرة بصفة خاصة .ومن مالمح هذا االهتمام :تنظيم المؤتمرات والملتقيات
والندوات العلمية الهادفة إلي تدعيم هذه الجمعيات وتحسين العمل بها وتطوير برامجها وخدماتها
 ...أيضا من مالمح هذا االهتمام إجراء المزيد من البحوث والدراسات عن هذه الجمعيات  ،من
حيث علي سبيل المثال  :النشأة واألهداف واألنشطة والبرامج والخدمات وجودة هذه المكونات
وكفاءة وفعالية هذه الجمعيات وتقييم جهودها  ...بما يساهم ذلك في تدعيم و تطوير هذه
الجمعيات وزيادة كفاءتها وفعاليتها في تحقيق أهدافها  ...والدراسة الحالية تسير في هذا االتجاه
 ،حيث تهدف إلي تقييم جمعيات الزواج ورعاية األسرة فى ضوء أهدافها المرجوة .
مشكلة الدراسة :
تقييم برامج جمعيات الزواج ورعاية األسرة بالمملكة العربية السعودية في ضوء أهدافها
المرجوة واألدوار المطلوبة منها  ،للوقوف على أهم المعوقات التي تواجهها  ،والتوصل إلى
استراتيجية مقترحة لتطوير أدائها  ،وبالتالي زيادة كفاءة وفاعلية برامجها المقدمة للشباب
السعودي ولألسرة السعودية.
أهداف الدراسة :
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التعرف على أهم الفروق الدالة بين العاملين بالجمعيات حسب متغير البيانات األساسية
للدراسة.
الوقوف على الدور االجتماعي لجمعيات الزواج ورعاية األسرة بالمملكة.
الوقوف على الدور االقتصادي لجمعيات الزواج ورعاية األسرة بالمملكة.
التعرف على أهم االستراتيجيات والبرامج التي تستخدمها هذه الجمعيات في تقديم
خدماتها.
التعرف على أهم المعوقات والمشكالت التي تحد من تحقيق أهداف هذه الجمعيات.
تقديم رؤية مستقبلية لتطوير جمعيات الزواج ورعاية األسرة في المجتمع السعودي.

تساؤالت الدراسة:
السؤال األول :ما أهم الفروق الدالة إحصائيا بين العاملين بالجمعيات في الممارسة حسب متغير
البيانات األساسية ؟
السؤال الثاني :ما الدور االجتماعي لجمعيات الزواج ورعاية األسرة بالمملكة العربية السعودية
؟

السؤال الثالث :ما الدور االقتصادي لجمعيات الزواج ورعاية األسرة بالمملكة العربية السعودية
؟
السؤال الرابع  :ما أهم االستراتيجيات والبرامج التي تستخدمها هذه الجمعيات لتقديم خدماتها
للشباب ؟
السؤال الخامس  :ما أهم المشكالت المعوقات التي تحد من تحقيق أهداف جمعيات الزواج
ورعاية األســـــرة ؟
السؤال السادس  :ما الرؤية المستقبلية المقترحة لتفعيل دور هذه الجمعيات في خدمة الشباب
واألسرة السعودية في ضوء أهدافها المرجوة منها ؟
نوع الدراسة والمنهج العلمي المستخدم:
تعتبر هذه الدراسة من البحوث والدراسات االستطالعية الكشفية Exploratory
 . Studiesوتم
استخدام منهج المسح االجتماعي Social Surveyبالحصر الشامل لكل من جمعيات
الزواج ورعاية األسرة بالمملكة العربية السعودية وعددها  42جمعية تعمل في مجال الزواج
ورعاية األسرة ،ومديري هذه الجمعيات والكوادر الفنية من العاملين بهذه الجمعيات.
خطة البحث:
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رصد البحوث والدراسات السابقة المرتبطة.
تحديد المفاهيم الرئيسية للبحث ( الجمعيات الخيرية والتقييم ) .
جمع البيانات باستبيان من جميع جمعيات الزواج ورعاية األسرة بالمملكة.
تفريغ وجدولة وتحليل البيانات وتفسيرها.
اإلجابة عن تساؤالت الدراسة .
وضع رؤية مستقبلية لتفعيل دور جمعيات الزواج ورعاية األسرة بالمملكة في الحد من
المعوقات والمشكالت التي تحد من تحقيق أهدافها المرجوة .

نتائج البحث:
تمت اإلجابة عن جميع تساؤالت الدراسة والتي أوضحت األدوار االجتماعية
واالقتصادية لجمعيات الزواج ورعاية األسرة .أيضا تم رصدت المعوقات والمشكالت
التي تواجه وتعوق هذه الجمعيات أثناء أدائها لألعمال المطلوبة منها .كذلك قدمت
الدراسة رؤية مستقبلية لتفعيل دور هذه الجمعيات حتي يمكنها تحقيق أهدافها المرجوة
منها بكفاءة وفاعلية

